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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait, a sajtó igen 
tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi pont előadóját, dr. Varga Judit 
igazságügyi miniszter asszonyt és munkatársait. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt 
jelenléti ívek alapján a bizottságunk határozatképes. 

A második teendőnk a mai ülésünk napirendjének a megállapítása. 
Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt hétvégén megkapták a 
javaslatomat, miszerint első napirendi pontunk Varga Judit igazságügyi miniszter éves 
meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján, a 
második a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim a T/17188. szám 
alatt vettek kézhez. Itt részletes vitát kell tartanunk a házszabály 44-45. §-a alapján. A 
vitában mint a vitához kapcsolódó bizottság veszünk részt, egyébként uniós napirendi 
pont, és az előterjesztő a Pénzügyminisztérium képviselője. 

Tisztelt Képviselőtársak! Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
esetleg van-e valakinek véleménye. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Szavazásra 
teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, 
hogy bizottságunk egyhangúan elfogadta. 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy a mai bizottsági 
ülésre a határozati házszabály 108. § (5) bekezdése szerinti házelnöki egyetértés 
alapján került sor, valamint arról is tájékoztatom a bizottságot, hogy előzetesen és 
írásban jelezte a távolmaradását Tessely Zoltán alelnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az elmúlt hétvégén az 
Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésére került sor, amelyen Balczó alelnök 
úr és Juhász Hajnalka képviselőtársunk vett részt online módon, a pénteki napon pedig 
az alakuló munkacsoporti ülések zajlottak. Tessely alelnök úr az egészségügyi, Balczó 
alelnök úr a demokráciai, Juhász Hajnalka képviselőtársunk az éghajlatváltozási 
munkacsoport tagja, jómagam pedig a jogállamisági munkacsoportnak. Lassan, de 
ténylegesen elkezdődik a vitafolyamat, amelyben különösen fontosnak tartom a minél 
szélesebb körű és a polgárokat közvetlenül érintő kérdések megvitatását. 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához: Varga Judit igazságügyi miniszter asszony éves meghallgatása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Szeretettel köszöntöm 
miniszter asszonyt, Völner Pál államtitkár urat, Ökrös Oszkár államtitkár urat, Bólya 
Boglárka helyettes államtitkár asszonyt és Czombos Tamás helyettes államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! Miniszter asszonyt a tavalyi év során a pandémiás időszak 
kellős közepén hallgattuk meg. Miközben az oltottak száma ma már hatmillió körül 
alakult, és mondhatjuk, hogy az uniós ügyek a vírus ellenére sem álltak meg, elég csak 
a 7. cikk szerinti eljárással vagy éppen az Új nemzedék EU eszközeire gondolni. A 
Bizottság fontos klímapolitikai kezdeményezéseket tett, valamint kisebb-nagyobb 
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sikerrel kezdetét vette az Európa jövője konferenciasorozat is. De hát a migrációs 
területen messze még a közös uniós álláspont. 

Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy ebben az alapvetően nehéz időszakban Varga 
Judit miniszter asszony és a minisztérium munkatársai hatékonyan képviselték a 
magyarok érdekét, a magyar polgárok érdekeit. Ezúttal szeretném megköszönni önnek 
és munkatársainak ezt a kiváló munkát. Egyúttal köszönöm a tárca együttműködését a 
Törvényszék és a Bíróság új magyar tagjainak meghallgatásában, és itt engedjék meg, 
hogy megköszönjem Juhász Endre bíró úrnak a több mint 17 éves munkáját. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelettel felkérem miniszter asszonyt, hogy számoljon be 
az elmúlt időszak legfontosabb uniós ügyeiről. Öné a szó. 

Dr. Varga Judit beszámolója 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselő Asszonyok! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy az elmúlt időszak, a legutolsó találkozásunk óta eltelt időszak 
tevékenységéről beszámoljak önöknek. Köszönöm elnök úrnak a megtisztelő köszönő 
szavait; a köszönet a minisztérium kollégáit, jómagam kollégáit illeti, hiszen a 
pandémiás időszak, tekintve, hogy az Igazságügyi Minisztérium berkein belül 
foglalkozunk a koordinációval, az uniós politikák koordinációjával is, rendkívüli 
mértékben igénybe vette főleg a kodifikátor kollégákat, ezért köszönöm szépen nekik 
is a helytállást. 

Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak! 2019 júliusában került az 
Igazságügyi Minisztérium alá az uniós politikák koordinációja, illetve az uniós 
kapcsolattartás, és el kell mondanom, hogy az elmúlt időszak is bizonyította, hogy ez 
egy jó döntés volt. Arra a feltevésre épült, hogy alapvetően az uniós jog és az uniós 
politika nem egy klasszikus külügy, hanem inkább belpolitika, hiszen 
mindennapjainkat érinti az uniós jogalkotás. 

Ezért nemcsak az ügyek racionalizálása, hanem a szakértelem integrálása 
szempontjából is kiváló döntésnek minősült vagy bizonyosult ez a portfólióváltás. Én 
arra is nagyon büszke vagyok, hogy most már az európai uniós államtitkárságon, ahol 
Ökrös Oszkár az államtitkár úr január óta, gyakorlatilag nagyon sok olyan kolléga van, 
aki több évet eltöltött Brüsszelben az intézményrendszerben, tehát az Európai 
Parlamentben vagy az Európai Bizottságnál, a Tanácsnál, ezért elmondhatjuk azt, hogy 
az érett, közel két évtizedes uniós politikánk már a személyzetpolitikánkban is 
megnyilvánul, hiszen olyan emberek foglalkoznak Budapesten Brüsszellel, akik 
Brüsszelben is sok évet dolgoztak az Unióban.  

Az én mandátumom alapját az egymást kölcsönösen tisztelő nemzetek, erős 
nemzetek erős Európájának a koncepciója jelenti, ami ennek a mindennapi 
megvalósításáról szól. Emiatt természetesen vannak nézeteltérések és csaták 
Brüsszelben, de ez természetes, hiszen jelenleg Európában két fősodor uralja a 
közgondolkodást: az egyik a nemzeteket meghaladni vágyó, úgynevezett föderalista 
koncepció, amely egyfajta szuperállamot szeretne építeni; és ott van mellette, egyelőre 
politikai kisebbségben, de a mégis legitim pozíció, amely az erős nemzetek erős 
Európáját kívánja fenntartani, de ha úgy tetszik, a status quót megőrizni, hiszen az 
alapító szerződések egy ilyen keretet fektetnek le, és egy ilyet fogadtunk el, amikor 
csatlakoztunk a közösséghez. 

Látjuk, hogy az egyre mélyülő Európa koncepciója egyre több olyan ütközést is 
jelent, amely a közelmúltban a lengyel alkotmánybíróság döntésével csúcsosodott ki. 
Rendkívül sajnálatosnak tartom, később, ha esetleg a képviselő asszonyokat és urakat 
érdekli a részletesebb vélemény is, természetesen ki fogom fejteni, hogy elképesztően 
a feje tetejére fordult a közgondolkodás, és sajnos a jogi gondolkodást a média uralja, 
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és már hamarabb kezdték el az újságok értelmezni a lengyel alkotmánybíróság 
döntését, mint ahogy arra egyáltalán esélyük lett volna az alkotmányjogászoknak. 
Semmi más nem történt, minthogy az egyetlen lehetséges következtetésre jutott a 
lengyel alkotmánybíróság, hogy még magának az uniós jognak is a szerződésekben 
lefektetett korlátai léteznek, és erre kell figyelni a jogalkalmazás során.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én három fő témával készültem: az egyik a 
jogállamisági eljárásoknak a felvázolása és ott a magyar pozíció bemutatása. Szeretnék 
statisztikai adatokba is belemenni, kötelezettségszegési eljárási tájékoztatást adni, 
illetve a szakpolitikáinkról, a főbb ügyekben a magyar álláspontról és annak a 
képviseletéről beszámolni, és ami a legeslegfontosabb, hogy az Európai Unió jövőjéről, 
vagy magáról az európai kontinensnek a jövőjéről folyó gondolkodásban az aktív 
magyar szerepvállalást röviden bemutatni. (Csöbör Katalin megérkezik a bizottság 
ülésére.) 

Tehát az egyes jogállamisággal kapcsolatos eljárásoknál három fő témakörünk 
van, a 7-es cikkely, a jogállamisági jelentés az Európai Bizottság részéről, illetve a 
jogállamisági kondicionalitás rendelet sorsa. 

A 7-es cikkely szerinti eljárást az Európai Parlament indította meg, már több 
mint három éve. Ez fontos, hiszen azon van egy időbélyegző, mert 2018. szeptember 
12-én szavazott róla az Európai Parlament. Az egy állapotot rögzített, egyrészt már az 
élet is meghaladta. Egyébként már akkor is nagyon sok olyan ügyet tartalmazott, 
amelyek rég lezárásra kerültek, vagy éppen semmi közük nincsen a jogállamisághoz, 
tehát ez nyíltan egy politikai eljárás.  

Az elmúlt időszakban már nagyon sok elnökséggel aktívan tudtunk 
együttműködni, de már körülbelül a hetedik ellenségünket fogyasztjuk a 7-es cikkely 
folyamán. Sehova nem vezet ez az eljárás. Sajnos nem megértésre találnak a magyar 
jogi argumentációk, hanem egyfajta monológok, politikai nyilatkozatok hangoznak el, 
legyen szó akár meghallgatásról, akár helyzetértékelésről, vagy bármilyen ad hoc 
jogállamisági vitáról. És egyre jobban kibontakozik a karácsonyfa-effektus, miszerint 
bármi történik a magyar jogalkotásban vagy a magyar közéletben, az, mint egy 
dísztárgy, újra rákerül erre a karácsonyfára, és már az is mind a 7-es cikkely 
automatikus részévé válik, ami erősen felveti ennek az egész eljárásnak a legalitását.  

És ha már törvényesség meg törvényszerűség, szabályszerűség, jól tudjuk, hogy 
Magyarország megtámadta ezt a határozatot a szavazatszámítási mód 
szabálytalanságára hivatkozással. Idén június 3-án a keresetünket el is utasította az 
Európai Unió Bírósága. Jogászokként és jogállamként természetesen tudomásul vettük 
az ítéletet, sőt, már de facto ezt az ítéletet megelőzően is mindenki tudomásul vette, 
hiszen senki nem állította meg az idő kerekét Európában, hogy még zajlik egy eljárás 
egyáltalán az eljárás jogszerűségéről, a 7-es cikkelyes eljárás megindításának a 
tényéről, ez senkit nem zavart, és három évig zeneszó mellett tárgyalt minden tagállam 
ebben, hiába jeleztük a jogi aggályainkat. Ez is csak azt mutatja, hogy a jogállamot nem 
lehet a jogállam és a törvényesség ellenében védeni.  

Tehát elveszítettük ezt a keresetet, elutasították, viszont az érvelés egészen 
hajmeresztő. És itt szeretném elmondani, hiszen jómagam is dolgoztam az Európai 
Parlamentben, ahol egyértelmű, hogy a szavazásnál a tartózkodás egy kifejezett 
politikai akaratnyilvánítás, ezért is van három gomb a szavazások leadásához. Aki nem 
akar szavazatot leadni, az vagy nem megy be a terembe, vagy ha be is megy a terembe, 
nem teszi be a szavazókártyáját. Aki betette a szavazókártyáját, és bent volt a teremben, 
és benyomott egy gombot, az leadott egy szavazatot, és akármilyen nyelvi fordulattal 
értelmezzük a szerződéses szöveget, a vote cast, a leadott szavazat, vagy vote exprimé 
akár franciául, vagy magyarul a leadott szavazat, és sorolhatnám a többi nyelvi verziót, 
mind-mind azt mutatja, hogy ott valaki kifejezte az akaratát, leadott szavazatot, és ha 
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azt mondja az alapító szerződés, hogy a leadott szavazatok kétharmada igen kell hogy 
legyen az összes csomagból, amit ott a három gomb közül benyomtak, akkor nem lehet 
arra a következtetésre jutni, akárhogy is nézzük, se grammatikai, se ok-okozati 
következtetéssel, hogy a leadott szavazat az olyan, mintha nem lenne leadott szavazat, 
tehát a tartózkodás igenis leadott szavazatnak minősül, mert van is jelentősége, hiszen 
ha ezt szabályosan számolták volna, nem beszélhetnénk 7-es cikkelyes eljárásról.  

Nem így döntött az Európai Unió Bírósága. Volt egy olyan fordulat is benne, 
hogy az a képviselő, aki tartózkodik, igazából azt akarja, hogy azt tekintsék úgy, mintha 
nem ment volna be a terembe, mintha nem lenne ott. Ez egész egyszerűen nem így van 
a gyakorlatban. Ezt az elmúlt 9 éves saját európai parlamenti pályafutásom is 
bizonyítja, hiszen a tartózkodás egy politikai döntésnek az eredménye volt, 
hallgatólagos „nem” egyébként a magyar jogi hagyományok szerint. 

A következő jogállamisági témánk az Európai Bizottság jogállamisági jelentése. 
Már maga a jelentéstételi gyakorlat is ütközik az egymást kölcsönösen tisztelő 
nemzetek lojális együttműködésének a követelményébe, hiszen két tagállam, 
Lengyelország és Magyarország határozottan vétózott a Tanácsban, amikor arról 
döntöttek, vagy arról kellett volna egyhangúsággal dönteni, hogy vajon sor kerülhet-e 
egy ilyen jogállamisági jelentéstételre, hiszen az Európai Bizottságnak erre nincsen 
szerződésekben rögzített felhatalmazása, mégis elindult, mégis ez lett az Általános 
Ügyek Tanácsában a jogállamisági párbeszéd alapja, ami szintén sérti a lojális 
együttműködés elvét. Ha magát a tartalmat tekintjük, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag 
az Európai Bizottság kiszervezte civil szervezeteknek a jelentés megírását. Kifejezetten 
szembetűnő az, hogy a magyar jelentésben háromszor-négyszer magasabb a 
hivatkozott NGO-k száma, ez 24 körüli. Mi megnéztük, mert van elég akarat és 
szakértelem is arra, hogy minden egyes tagállam jelentését átvizsgáljuk, tehát valós, 
komparatív szemlélettel rendelkezünk, amikor ezeket a következtetéseket meghozzuk 
és elmondjuk, és több mint 60 hivatkozás van NGO-állításokra.  

És a legnagyobb probléma az, hogy ezt nem forrásként kezelik, hanem egyfajta 
örök igazságként, és semmiféle hozzáadott értéket nem képvisel az Európai Bizottság, 
amikor ezeket átemelik a jelentésbe. Tehát egyfajta kritikai NGO-megnyilvánulás 
egyből egy verifikált tény a magyar jogállamiság szempontjából, a kettős mérce pedig 
iskolapéldaként hivatkozik rengeteg olyan elfogult álhírre és álságos, torzított tényre, 
amely más országok esetében még górcső alá sem kerül. Ha bárki részletesebben 
érdeklődne, akkor a saját államtitkárságunknál megtalálható ez a részletes 
összehasonlítás. De mindenesetre feltűnik az, hogy nincs metodológia, nincs elfogadott 
módszertan, ami szerint ezt a jelentést minden tagállamra nézve egyöntetűen 
készítették volna el. 

Itt a következő mondat is már elhangzott az Európai Unió Tanácsában a múlt 
héten, amikor az Általános Ügyekben ott volt Reynders biztos úr, aki védte az 
álláspontjukat, hogy márpedig ehhez joguk van, és mindenki szidta a lengyel 
alkotmánybíróságot, merthogy szerintük a döntése unióellenes. Akkor kérdem én: 
miért nem indítanak kötelezettségszegési eljárást olyan országok ellen, ahol például 
nincs alkotmánybíróság, vagy éppen olyanok ellen, ahol meg van? Tehát már nem lehet 
tudni, mivel nincs egységes, úgynevezett „one size fits all” módszertan arra, hogy kell-
e alkotmánybíróság ahhoz, hogy valami jogállam legyen, vagy nem. Ezért itt is egy 
egyértelmű kettős mérce mutatkozik. 

A jogállamisági kondicionalitás rendelet, jól tudjuk, hogy az Európai Unió 
Bírósága előtt tárgyalás alatt van, hiszen Magyarország és Lengyelország az előzetes 
bejelentésnek megfelelően azt megtámadta. Pusztán, ha jogászi szemmel tekintjük, 
három szempontból is hiányosnak tartjuk ezt a rendeletet, amelyet minősített 
többséggel erőltettek át a Tanácson, nem bírja az Unió 100 százalékának a támogatását, 



9 

ez pedig a jogalap teljes hiánya, hiszen egy többéves pénzügyi keretterv elfogadásánál 
teremtettek szabálytalanul jogalapot arra, hogy pénzügyi szankcionálási 
mechanizmusokat vezessenek be. 

Van egy általános fogalmi probléma, hiszen soha senki nem definiálta az 
Európai Unióban a jogállamiság fogalmát. Éppen ezért az az állítás, hogy aki megsérti 
a jogállamiság elveit, az így és így kell hogy bűnhődjön, nem felel meg a jogállam 
követelményeinek, a jogbiztonság követelményének. Tehát erre egy ügyvéd nem tudna 
keresetlevelet megfogalmazni, hiszen mit jelent az, hogy a jogállamiság elvének a 
megsértése? Ki szerint? Ez ugyanolyan, mintha azt mondanám, hogy aki nem jó ember, 
azt meg kell büntetni, és egy sor lenne a magyar büntető törvénykönyv. Az egy nagyon 
precíz körülírást igényel, pontos tényállásokat, ki, mikor, hogyan követhet el 
szabálysértést. Éppen ezért ezt is várjuk, hogy a Bíróság hogyan értékeli ezt a 
kifogásunkat a keresetben. A harmadik pedig az, hogy egyértelműen megkerüli a 
szerződéseket ez a kondicionalitásrendelet, hiszen ha az értékek vagy a jogállam - mint 
az egyik az uniós értékek között - sérelméről van szó, akkor arra egy magas szintű, 
szerződésekben rögzített 7-es cikkelyes eljárásrend alkalmazandó, amely egyértelműen 
a tagállamok egyhangúságát követeli meg. Ugyanilyen következtetésre, ugyanilyen 
szankcionálásra nem juthatunk egy alacsonyabb szintű jogszabállyal, tehát megkerüli 
a szerződést, éppen ezért szintén uniósjog-ellenes. Várjuk a Bíróság döntését. 

Azt látjuk, hogy már fenyegetőzik az Európai Bizottság, és a decemberi uniós 
csúcs kompromisszumát, amelyet egyébként Reynders főnöke, Ursula von der Leyen is 
aláírt, és magára nézve kötelezőnek fogadott el, szeretné már felrúgni, megkerülni, 
hiszen az volt a megállapodás lényeges eleme, hogy addig, amíg nincs ítélet, tehát nem 
látjuk, hogy a rendeletnek milyen a végleges formája, hiszen adjuk meg az esélyt, hogy 
még nyerhetünk is, és lehet, hogy még le is nullázzuk ezt az egész rendeletet, és nem is 
lesz, persze valószínűleg ez egy valóságtól elrugaszkodott vágy, de mindenesetre várjuk 
meg a végleges szövegeket, hogy utána a Bizottság megalkothassa az úgynevezett 
iránymutatásait, amelyek azt a célt szolgálják, hogy később erre bármiféle intézkedést 
lehessen alapítani és eljárást lehessen indítani. Ha ez előtt indulna el bármiféle 
kondicionalitásrendelet alapú megkeresés, eljárás, az a lojális együttműködés nyílt 
felrúgását jelenti, ami a Bizottság által azt is jelenti, hogy egy Rubicont átlépett, 
amellyel az Unió szétverésének az útját kezdte meg, hangsúlyozom, az Európai 
Bizottság, és nem tagállam, és nem Magyarország. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos 
megállapodás. Éppen ezért kérném a képviselő asszonyokat és urakat is, hogy ezt 
tekintsék mindenképpen a hírek olvasásánál irányadónak, hiszen pacta sunt servanda, 
„a megállapodásokat be kell tartani” elve kell hogy uralkodjon. 

Summa summarum, ezt látjuk az egész uniós jogállamisági mechanizmusokban, 
ötletelésekben, hogy a jogállamiságot gyakorlatilag a jogállam ellenében próbálják meg 
védeni, és nem a politikai cselekvés korlátját jelenti Brüsszelben a jog, hanem a 
politikai akarat kinyilvánításának, megvalósításának az eszközéül használják az uniós 
jogot, és ennek szörnyű következményei lehetnek az egész közösség együttműködésére 
nézve. Látjuk, hogy az új fejlemény az, bejelentette von der Leyen elnök asszony is, 
hogy most már az uniós jogállamisági jelentésekhez jövőre úgynevezett ajánlásokat is 
akarnak majd csatolni. Maga az egész gyakorlat uniósjog-ellenes, politikailag sem 
stimmel, hiszen nem volt egyhangúság az elindítása mellett, nincs tagállamok 
konszenzusa mögötte, de ha még ajánlásokat is fognak hozzáfűzni, akkor csak jogászi 
kérdésként érdemes feltenni Brüsszelben, és ezt fel is tettem múlt héten a Tanácsban, 
hogy ha van egyfajta ajánlás, akkor milyen eszköze van egy tagállamnak, hogy az 
ajánlásokkal szemben kifogással éljen, mert ez meg nincs lefektetve. Tehát sérül a 
jogorvoslathoz való jog elve, és nem csak a jogalap hiányzik, de az eljárásrend is okot 
ad vagy lehetőséget ad bármiféle visszaélésre. 
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Az első fő témakörrel végeztem is, és akkor a kötelezettségszegési eljárásokról 
szeretnék beszélni. De ha már az Unió Bírósága, én is szeretném megköszönni Juhász 
Endre bíró úrnak a 17 évi szolgálatot. Ott voltam, az a megtiszteltetés ért, hogy a kilenc 
új bíró kinevezésénél jelen lehettem, illetve főtanácsnokok cseréjénél is. Hosszasan 
méltatta az elnök úr a magyar bíró 17 éves tevékenységét, büszkeség volt ezt 
magyarként végighallgatni. Láthattam Csehi Zoltán esküjét is; a Bíróság elnöke külön 
el is mondta, hogy egy kiváló bírót, kiváló szakembert jelölt Magyarország. Köszönöm 
a bizottságnak is a konstruktív hozzáállását, köszönöm a törvényszéki bírójelöltek 
meghallgatásán kifejtett véleményüket. Én úgy gondolom, hogy kiváló új generáció 
kerülhet, hogyha átmennek a 255-ös bizottságon, akkor a következő időszakban 
Luxembourgba Magyarország képviseletében. 

Ha már a kötelezettségszegési eljárásoknál járunk, akkor érdemes arról is 
beszélni, hogy Magyarország nagyon aktív az Unió Bírósága előtt, hiszen nemcsak 
akkor kerülünk Luxembourgba, hogyha velünk van baja az Európai Bizottságnak, 
hanem amikor például az uniós jogfejlődés érdekében, például versenyjogban mi 
beszállunk más eljárásokba. Van olyan is, amikor Magyarország indít keresetet, ilyen 
volt a Sargentini-jelentés megtámadása, vagy akár a kondicionalitásrendelet 
megtámadása, de nyilván a legmarkánsabb statisztikai adat a kötelezettségszegési 
eljárásokból jön. Jelenleg 58 folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásunk van. Ez 
az adat egyébként folyamatosan változik, mert havonta-kéthavonta indítanak, zárnak 
le eljárásokat minden jogállam tekintetében. De ha ezt az időmetszetet nézzük, akkor 
a tizedik legjobb helyen áll Magyarország az uniós rangsorban, tehát az első a legjobb, 
amely ellen a legkevesebb van folyamatban, és a tizedik így a 27-ből kevesebb mint a 
közepe, fele táján foglal helyet. És ha már azt nézzük, hogy az élmezőnyben második 
helyen, dobogón szerepelünk abban az esetben, ha azt nézzük, hogy időben 
végrehajtjuk-e az uniós jogot, átültetjük-e, tehát az a transzpozíció. 

Tehát amikor azt kérdezzük, hogy ki a jó európai, akkor Magyarországnak 
semmiféle félnivalója nincs, hiszen amikor annak van hozzáadott értéke, amikor 
tényleg nem a tagállami szuverenitásba akarnak beleszólni, hanem könnyebbé teszik 
az uniós állampolgárok életét, erősítik az alapértékeket, a szabad mozgás elveit, és 
sorolhatnám azokat a nagyon jó, mindennapi élet kihívásait, kérdéseit, ahol uniós 
szabályokat alkalmazunk, akkor Magyarországnak csak 18 olyan eljárása van, ami a 
notifikáció elmulasztása hiányából ered, és még soha nem kaptunk egyébként 
kötelezettségszegési eljárásban ítélet végre nem hajtása miatt bírságoló keresetet. Ez 
egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen más országok nem büszkélkedhetnek ezzel a 
jó bizonyítvánnyal, és ezzel a 18 úgynevezett non-notifos eljárással Magyarország a 
második legjobb az Európai Unióban. És itt is látszik, hogy az 58-ból 18 az, ami a 
késedelem, tehát ami gyakorlatilag egy formai kérdés, hogy a tárca elég gyors volt-e az 
átültetésben, a 40 pedig az a tartalmi kötelezettségszegés, ami jól mutatja, hogy 
értékvitáink vannak Európában, hiszen mi az értékeinket a jogszabályainkkal védjük, 
és természetes, hogy a gyermekvédelmi törvény kapcsán vagy akár a migráció 
kérdésében lesznek ütközéseink azzal az uniós joggal, ami meg az uniós fősodor 
értékrendszerét próbálja ránk erőltetni, például migrációpártiság vagy éppen egy 
LMBTQ-propagandának a támogatása. Ezek természetesen, amikor a jogszabályok 
nyelvéhez érünk, mármint a részletekhez, akkor meg fognak testesüli tartalmi 
kötelezettségszegési eljárásokkal, és itt a legutolsó pontig védeni fogjuk a magyar 
érdekeket és a magyar álláspontot. 

Még egy megjegyzést hadd mondjak, mert a sikerekről is jó beszámolni. 2021. 
tavaszán lezárult az utolsó olyan eljárás is, ami az árbevétel-alapú, sávosan progresszív 
magyar adókat érintette, amelyben a reklámadó és a kiskereskedelmi adó szerepelt, és 
a Bíróság megerősítette a magyar érvelést, tehát nekünk adott ebben igazat, amely 
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szerint az adók állami támogatási szempontból nem vitathatóak. Ez egy nagyon jó siker 
egyébként a magyar nemzetstratégia és gazdaság szempontjából. Ha lesz kérdésük, 
természetesen majd örömmel válaszolok.  

És akkor néhány kiemelt szakpolitikai kérdés. Az MFF és a Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz. Látjuk, hogy a tárgyalások kapcsán, amelyek nagyon jó 
ütemben haladtak, Magyarország elsők között nyújtotta be a helyreállítási tervét 
májusban, és már júniusban szakpolitikailag teljes jóváhagyást kapott a helyreállítási 
tervünk, amelyben van bőven zöldítés, digitalizáció. Csak egyet hadd emeljek ki! 
Nagyon nagy kihívás a megújuló energia támogatása és elterjesztése, de hogyha Közép-
Európát nézzük, akkor a grid, az úgynevezett hálózat nehezen bírja azt az ingadozást, 
amelyet a megújuló betáplálás jelent. És ezért nagyon sok ilyen infrastrukturális 
beruházás is van ebben a helyreállítási tervben, amely segíti azt, hogy Magyarországon 
a zöldátállás fel tudjon gyorsulni.  

Ilyen programokat gátolnak és blokkolnak most, pusztán politikai indíttatásból. 
Jól tudjuk, hogy már az időpont-egyeztetés is folyamatban volt. Ursula von der Leyen 
asszony ide készült júliusban, hogy kezet rázzon a magyar kormánnyal, és jóváhagyja a 
helyreállítási tervet, amikor jött a gyermekvédelmi törvény, és az egész egy politikai 
blokkolás alá került. Folyamatosan tárgyalunk, de egyértelmű a politikai beavatkozás 
ezen a téren.  

Ha csak az MFF-et nézzük, akkor hadd emlékeztessem önöket a tavaly nyári 
európai csúcs sikerére, miszerint 20 milliárd euró fölé sikerült emelni a kohéziós 
borítékot. Amikor még ’18-ban én Gulyás miniszter úrnak a miniszteri meghallgatásán 
voltam államtitkárként, akkor még mindenek előtt voltunk, akkor vártuk az új MFF 
számait, és hihetetlenül megvágták volna a magyar kohéziós borítékot, de sikerült 
megvédeni, és sikerült 20 milliárd euró fölé emelni, és GDP-arányosan így a harmadik 
legmagasabb kohéziós ország közé tudtunk kerülni. Ez mindenképpen a magyar EU-
politika sikere, illetve a közös agrárpolitika révén is több mint 10 milliárd euró… - ez a 
7 éves keretterv, amiről most beszélek.  

Az Ellenállóképességi Eszköznél pedig több mint 2500 milliárd forintnyi vissza 
nem térítendő támogatás áll most blokkolás alatt. Elvileg ennek a csomagnak az volt a 
filozófiája, hogy a Covid minden európai uniós országot erősen érintett, gyorsan 
kell - gazdasági kérdésről van szó - közös hitelfelvétel. Tehát nem beszélhetünk a 
klasszikus értelemben vett nettók és nem nettók országcsoportról, amit általában fel 
szoktak hozni Magyarországgal, illetve az új uniós országokkal szemben, hanem egész 
egyszerűen egy közös hitelfelvétel kell, gyorsan kell, mert Covid volt, annak voltak 
gazdasági nyomai, és ezt kell azonnal orvosolni. Ehhez képest egy ilyen történetbe 
csapott bele a politika, és tartja vissza egy-egy ország esetében.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon gyorsan még a belső piac kapcsán érdemes 
megemlíteni a stratégiai autonómiát, ez erős francia kezdeményezés. Ennek van 
katonai dimenziója, illetve belső piaci, gazdasági és külpolitikai dimenziója is. Mi 
alapvetően támogatjuk ezt az elképzést. Természetesen figyelni kell arra, hogy a 
magyar gazdasági érdekek továbbra is érvényesülhessenek, de általában nagyon fontos 
az a tétel - például a mikrocsipek piacán kialakult hiány is jól mutatja, hogy mennyire 
sérülékeny az európai gazdaság, hiszen nagyon sok gyártósor ki van szervezve Európán 
kívülre, és az uniós kormányok hirtelen, azt láttuk már a védőfelszerelések 
beszerzésénél, hogy harmadik országokban sorakoznak a reptereken - , hogy a jövőben 
Európa azoknak a termékeknek a kapcsán, amelyekre vitális szüksége van, ne legyen 
kiszolgáltatva harmadik országok termelésének. 

És akkor a klímapolitikáról engedjenek meg még néhány szót! A „Fit for 55” 
nevű, tehát a „készen állva az 55-re” csomag most a globális meg az európai piacokon 
elszabaduló energiaárak kapcsán azért megmutatta, hogy vannak hiányosságok a 
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hatástanulmányokban. A múlt hét uniós csúcsán sikerült racionális mederbe terelni, és 
az úgynevezett emissziókereskedelmi rendszer felülvizsgálatát kikényszeríteni, hiszen 
látszik, hogy maga az a rendszer a fő felelős azért, hogy az árak elszabadultak, és nem 
minden országnak van olyan eszköze, mint amilyet a magyar kormány hosszú évek jogi 
harcai árán ki tudott harcolni, ez a rezsicsökkentés, amely a fogyasztói, lakossági árakat 
nem engedi elszabadulni.  

Látszik, hogy most nagyon sok országban egekbe szöktek az árak, míg 
Magyarországon stabilan tartjuk ezeket, hála annak a jognak, amit nem ajándékba 
kaptunk az Uniótól, hiszen a rezsicsökkentéshez való jog is egy fontos uniós jogi 
küzdelemnek a végeredménye.  

Fontos még megemlítenünk azt, hogy minden országnak szüksége van, úgy 
gondoljuk, a saját energiamixének a meghatározási jogához, és ezért a közös ambíciók, 
a közös célszámok rendben vannak, bár ott is fontos a józanság és a részteljesítések 
elvárása, hiszen könnyű nagyot álmodni 2050-re, ha egyes országok közben úgy 
növelik a GDP-jüket, hogy a kibocsátásukat is ezzel arányban növelik. 

Magyarország ilyen szempontból a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosa, 
csak egész egyszerűen józanul, csendben teljesíti a házi feladatát, és jóval 
túlteljesítettük a 2020-as célt. Tehát mi okkal mondjuk azt, hogy hagyják meg az 
országoknak azt, hogy ezeket a célokat milyen energiatermelési mixnek a segítségével 
érik el. Tehát például a földgáz átmeneti és az atomenergia hosszú távú szerepét fontos 
itt kiemelni; több ország támogatja egyébként ezt a hozzáállást. 

A migrációban nagyon fontos azt látnunk, hogy egy olyan csomag van az 
asztalon, amit mindenki nagyon nagy lelkesedéssel várt, de sajnos továbbra sem tudott 
elszakadni azoktól az alapoktól, amelyek a korábbi csomag bukását okozták. Tehát 
akárhogy is hívjuk a kvótát, attól az még kvóta marad. Itt a csomagszemlélet a magyar 
álláspont sarokköve: nem lehet egyes dossziékról külön-külön megállapodni, amíg 
nem látjuk az egésznek az ívét, nem látjuk azt, hogy a kvóta sehol sem jelenik meg 
ezekben a tervezetekben.  

Most, jelenleg van egy kísérlet, az Eurodac, ami egyébként egy technikainak 
tűnő dosszié, ami arról szól, hogy egy most létező rendszer az Unió területére lépő 
menedékkérők és illegális migránsok biometrikus adatait rögzíti. Egy olyan reformot 
próbálnak itt áterőltetni, amely gyakorlatilag megelőlegezné a kvótadöntést, tehát 
természetesen erről szó sem lehet. És itt a mediterrán országokkal, ugyan más 
érdekből, de összetartunk, hiszen ők is a csomag érintetlenül hagyásáért küzdenek. 

Ami még fontos, hogy a schengeni határellenőrzési kódex felülvizsgálata is 
napirenden van. Azt látjuk, hogy noha Európában a schengeni belső határokra csak 
kivételes esetben lehet újra ellenőrzést visszavezetni, és akkor is 6 hónapra, ami egyszer 
meghosszabbítható, látjuk, hogy évek óta egyes tagállamokban ez mindenféle 
kötelezettségszegési eljárás nélkül érvényben van.  

A kódex reformja során ezekre a kérdésekre mindenképpen ki kell térni, 
úgyhogy a magyar álláspont is amellett van, hogy a külső határok szigorú védelme 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a schengeni belső határok viszont minél hamarabb 
megszűnjenek, és a schengeni épséget, integritást minél hamarabb vissza tudjuk 
állítani. 

Fontos fejlemény az, tisztelt képviselő asszonyok és urak, hogy Litvániában azért 
egy olyan helyzet épült fel az elmúlt időszakban, amely a litván kormányt azonnali 
cselekvésre kényszerítette; az élet egész egyszerűen bekopogott, és határkerítést épít. 
De ugyanez a probléma jelentkezik Lengyelország határain, illetve a Baltikumban, ezért 
litván kezdeményezésre körülbelül két-három hete elindult egy olyan non-paper, 
amely arra kéri az uniós vezetést, és ehhez konszenzust keres, hogy ilyen, azonnal 
beálló nyomásban, veszélyhelyzetben, legyen az bármilyen okú is, a migrációs illegális 



13 

bevándorlási nyomás növekedése esetében tudjanak a tagállamok olyan eszközökhöz 
is nyúlni, amelyek nem részei egyelőre az uniós közös migrációs jogrendszernek.  

És a másik fontos eszköz… Tehát egyfajta out of the box eszköztárat hadd 
vezessenek be a tagállamok. Erre a múltkori csúcson is volt egy-egy viszonylag pozitív 
elmozdulás, hiszen olyan országok ülnek az asztalnál, amelyeknél most már jelentkezik 
mindennapi szinten az illegális bevándorlás mint megállíthatatlan, praktikus kihívás 
és probléma, amelyre csak kerítésépítéssel tudnak egyelőre válaszolni.  

És akkor innen a következő lépés már csak az, hogy mi továbbra is benyújtjuk 
azon igényünket, nemcsak financiális, hanem politikai igényünket is, hogy nem elég 
elviekben támogatni ezt a kockán kívüli gondolkodást, hanem ezt anyagilag is 
támogatni kell, hiszen abból az egész Európai Unió profitál, hogyha az illegális 
bevándorlást a schengeni határoknál lévő tagállamok a saját erejükből megállítják. 
Tudjuk, hogy több száz milliárd forintot költöttünk már kerítésépítésre, amelyből nem 
kaptunk megtérítést az Unió részéről, tehát ezt az igényünket továbbra is fenntartjuk. 

Digitalizáció. Fontos, hogy egy közös gondolkodás indul el a digital services act 
címén az Unióban, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan lehet az online 
térben is a jogállamot biztosítani, tehát ami szabálytalan offline, az online is 
szabálytalan. Nehéz a joghatóság és a szuverenitás betartása, illetve a praktikus 
kihívások között a megfelelő mérleget, balanszot megtalálni, de számunkra az a magyar 
álláspont sarokköve, hogy a magyar fogyasztó ugyanolyan könnyen és egyszerűen 
tudjon jogorvoslatot keresni az online térben elkövetett visszaélésekkel szemben, mint 
amennyire az offline világban hozzászokott. Úgyhogy itt is van V4 közös gondolkodás. 

A dosszié egyelőre a parlamenti módosítók szintjén jár, nincs még közös 
tagállami álláspont. Amikor idén februárban itt járt Thierry Breton belső piaci biztos, 
akkor csak annyit kért, hogy mindenféle további szabályozás várja be azt, hogy az uniós 
szinten leütésre kerüljenek a főbb vonalak, hogy közösen tudjunk fellépni a techóriások 
esetleges visszaéléseivel szemben, illetve az online elkövetett bűncselekmények és az 
online jogállam biztosítása terén. 

A KAP-ról nagyon gyorsan csak annyit, hogy itt is sikerült, 10 milliárd euró az 
MFF-ben a kialkudott közös agrárpolitikai boríték, és ebből közel 7 milliárd az, amely 
a közvetlen kifizetéseket jelenti. Ez több mint az elmúlt hétéves kerettervben. Ez 
mindenképpen jó hír a gazdáknak. Úgyhogy itt sok tagállammal egyébként egységben 
tudunk felvonulni. A közös agrárpolitika reformja is hamarosan a Tanácsban, 
december 2-án leütésre kerül, amelyben érvényesülnek a magyar prioritások. 

A szociális és foglalkoztatáspolitika terén az elmúlt időszakból egyetlen dolgot 
szeretnék kiemelni. Portóban volt a portugál elnökség idejében a szociális csúcs, 
amelyen a szociális pillérre hivatkozással, ám tanulva az azt követő időszak politikai 
problémáiból, csak egy közös nyilatkozatot fogadtak el a Tanácsban a tagállamok, 
amely ugyanazt az elvet követi, amiről az energiapolitika területén is beszéltem. 
Vannak közös célok, de az, hogy azt milyen gazdaságpolitikai intézkedések segítségével 
érik el a tagállamok, tagállami hatáskörben marad. Itt azért látszik, hogy ami már 
Magyarországon szinte meghaladott, az még csak most kerül az uniós célkitűzések 
közé, hiszen azt mondják például, hogy 2030-ra a felnőtt lakosság 60 százalékának 
kellene képzésben részesülnie, tehát ez a felnőttoktatás; ez már ma Magyarországon 58 
százalék, illetve a szegénység elleni küzdelem kapcsán is vannak célkitűzések. Hála 
istennek, a 2010 óta folytatott munka megbecsülésére épülő magyar 
gazdaságpolitikának, látjuk, hogy a súlyos nélkülözésben élők aránya egy évtized alatt 
23,4 százalékról 8 százalékra csökkent, és 4,7 millió fő a foglalkoztatottak száma 
jelenleg Magyarországon. A portói csúcs a foglalkoztatás szempontjából is olyan 
célszámot tűzött ki, amelyet Magyarország már szinte most teljesít, és mi egyébként 
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2030-ra nem az uniós 78 százalékot, hanem a 85 százalékot tűztük ki, hiszen már most 
is bőven 70 százalék felett van. 

Ezek egyébként mind-mind azt mutatják, hogy a magyar modell működőképes, 
és amikor Portóban voltunk Palkovics miniszter úrral, akkor ezt nagyon sok 
partnerünknek, ott egyébként szót kapó szociális partnereknek is elmondtuk, akik az 
európai szakszervezeteket, az európai munkáltatók szövetségét - és sorolhatnám a 
különböző érdekelteket - képviselték és ott megjelentek. 

Záró gondolatként néhány szó az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Itt a 
mellettem helyet foglaló Bólya Boglárka helyettes államtitkár asszony, aki szintén 
brüsszeli volt kolléga és munkatárs, 16 évet töltött az Európai Parlamentben, jól ismeri 
a folyamatokat, ő az, aki itthonról ezt a kormányzat szintjén képviseli. Magyarország 
aktívan kíván részt venni ebben a közös gondolkodásban. A magyar kormány volt az 
első, amely a május 9-ei konferencia indítása pillanatában az összes uniós nagy lapban 
nyilvánosságra hozta hét tézisét, amellyel lehet egyetérteni meg lehet nem egyetérteni, 
de az egyetlen kormány, amely nyíltan letette kártyáit az asztalra. Ebben a hét pontban 
összegeztük tapasztalatunkat és konstruktív javaslatainkat, hogy hogyan tehetjük 
erőssé az Európai Uniót, amely tiszteli saját szabályrendszerét, és amely arra a 
feltevésre épül, hogy ha egymás sikerének nem tudunk örülni, akkor közösen sem 
lehetünk majd sikeresek. 

Én úgy gondolom, hogy a hét pontot ismerik a bizottság tisztelt tagjai, de talán 
a legeslegfontosabb az, hogy az integráció egy eszköz, és nem öncél. Éppen ezért 
javasoljuk, hogy az Európa népei közötti ever closer, tehát egyre mélyülő, egyre 
szorosabb unió koncepcióját érdemes lenne elhagyni, hiszen folyamatos értékütközést 
és ideológiai felesleges vitát okoz a tagállamok között. Sokkal fontosabb a közös 
gazdasági sikerekre koncentrálni meg a következő évtized veszélyes kihívásaira, amely 
a tömeges migráció és a világjárvány korszakát is jelenti. Helyre kell állítanunk az 
európai demokráciát, és az Európai Parlament elszabadult hajóágyú szerepét vissza 
érdemes vágni, vagy el kell rajta gondolkodni, hogy vajon hova vezet egy olyan 
intézmény, amely a saját ideológiai céljait követi csak, és ha látjuk, hogy már azt is 
megállapította a múlt héten, hogy illegitim a lengyel alkotmánybíróság, én úgy 
gondolom, hogy egy történelmi mélypontra ért az Európai Parlament a maga 
határozataival. Ez ellen az Európa jövőjéről folytatott gondolkodásban 
mindenféleképpen fel kell emelni a szavunkat. Tehát ne egy brüsszeli szuperállamot 
építsünk, hanem egy erős nemzetek erős szövetségét. Éppen ezért mi nemet mondunk 
a felhatalmazás nélküli európai birodalmi törekvésekre. 

Ceterum censeo, Szerbiát fel kell venni az európai tagállamok közé, a 
bővítéspolitikáról aktuálisan nem is érdemes ennél többet mondani. Természetesen ez 
egy szimbolikus, nagy ország, amely az egész Nyugat-Balkán csatlakozását sürgeti. 
Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter asszonynak a beszámolóját. A 

bizottságunk szokásjogához híven most következnek a kommentek és a kérdések, 
amiket összegyűjtünk, és visszaadjuk a szót miniszter asszonynak, illetve 
munkatársainak. (Juhász Hajnalka és dr. Völner Pál távozik az ülésről.) Úgyhogy 
megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van? (Jelzésre:) Elsőnek Balczó Zoltán 
alelnök kért szót. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, köszönöm a szót. 
Tisztelt Miniszter Asszony! Köszönöm a világos és lényegre törő összefoglalóját, 
amelyben megerősítette, amit nyilván tudunk, hogy körülbelül mi az, amit a magyar 
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kormány az európai uniós ügyekben az Unió színterén képvisel. (Csöbör Katalin 
távozik az ülésről.) Nekem mint a bizottság képviselőjének többszintű kapcsolatom 
van az igazságügyi tárcával, hiszen az EU-ügyek államtitkársága és az ő államtitkárai 
azok, akik itt a bizottságokban rendszeresen megjelennek, és érdemi tájékoztatást 
adnak aktuális ügyekről szakszerűen, és hadd tegyem hozzá, hogy az egyes felvetésekre, 
ha tetszik, kritikákra is világos és szakmai válaszokat adnak. A másik kapcsolat 
nyilvánvalóan az ön személyén keresztül valósul meg, aki úgy került annak idején a 
Miniszterelnökséghez, hogy ön Magyarország európai uniós arca, és ez a 
kommunikációs - persze annál több - feladata miniszterként is továbbfolytatódott. 

Nyilván kritikát fogok megfogalmazni, vagy elmondom, mi az, amit másképp 
látok, de azért szeretném jelezni, hogy mi az, amiben egyetértünk. Talán ez nem az a 
közeg, mint a plenáris ülés, ahol jelenleg azt kell mondani, hogy egyfajta baloldali 
ellenzék van, és az mindenben ugyanazzal támadható. De hát nyilván itt a Jobbiknak 
ezen a téren mindig is, most is van eltérő álláspontja.  

Érdekesség talán kitérni a Sargentini-jelentés szavazására, hiszen én akkor az 
Európai Parlament képviselője voltam. Nem akarok rátérni, hogy mi az oka annak, 
hogy tartózkodtam. Az nem egy bizonytalanság volt; egy teljesen végiggondolt 
álláspont, pártelnökömmel egyeztetve, világos volt, hogy miért ezt választom. Ezért a 
tartózkodó gombot nyomtam meg, részt vettem a szavazásban. Meszerics Tamás, az 
LMP képviselője, szemben azzal, hogy én miért tartózkodtam, megindokolta, hogy ő 
miért nem nyomott gombot. És az, hogy nem vett részt a szavazásban tudatosan, egy 
egész más választás volt, mint a tartózkodással való részvétel a szavazásban. Tehát ezzel 
csak azt erősítem meg, hogy az a felfogás, amely a tartózkodót úgy tekinti, mint nem 
részvétel a szavazásban, teljesen abszurd egyébként az Európai Parlament 
gyakorlatában. 

Annyit egyébként nyilván elmondok, hogy én egyetértettem azzal az elemzéssel, 
hogy a jogállam leépítése hogyan folyik Magyarországon, de elutasítottam azokat a 
súlyos vádakat, amelyeket Magyarországgal, a magyar kormánnyal szemben 
megfogalmaztak, tehát ez volt a tartózkodás alapja.  

Egyébként akkor a 7-es cikkelyes eljárásra is hadd térjek ki, hiszen a 7-es 
cikkelyes eljárást én abban látom különbözőnek a mostani jogállami 
feltételrendszerhez viszonyítva, hogy az valóban teljesen új szabályokat használ. Főleg 
az Európai Parlament értelmezésében egészen abszurd, egyedi liberális kívánságok 
jelennek meg úgy, mint olyan kötelezettségek, amelyeknek a nem teljesítése akár a 7-
es cikkelyes eljárás szerinti szankciókkal járnak. Nem véletlen, hogy ennek a végső 
szankcióinak a megszavazására rendkívül kevés esély van.  

Sok kérdésben egyetértek azzal, amit miniszter asszony az uniós színtéren 
képvisel, több kérdésben nem. És amiben nem értek egyet, azt sok esetben belpolitika-
vezéreltnek látom, részben most már a kampányhoz közeledve. Én csak egyre akarok 
kitérni, hogy ne túl hosszan tartsam magamnál a szót: az úgynevezett pedofiltörvény 
kérdésére, amelyet, persze, ön úgy mondta, hogy gyermekvédelmi törvény. Ez 
eredetileg a pedofil bűnelkövetőkről szóló törvény, ami teljes egyetértést élvezett az 
egyes frakciók között; utólag ki lett egészítve, el lett térítve a gyermekvédelemmel 
kapcsolatos résszel.  

Ezzel kapcsolatban, én ezt is világossá akarom tenni, a Jobbiknak ezzel 
kapcsolatban is volt bizonyos fenntartása, de megszavaztuk ezt a törvényt, mert 
helyesnek tartottuk, hogy egy gyermekvédelmi rész is van benne. A legerőteljesebben 
az ellen tiltakoztunk, vissza lehet nézni, hogy hogyan kerülhet ez ugyanabba a 
törvénybe, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy provokáció a homoszexuális emberek 
számára, hogy igaz ugyan, és tudjuk jól, hogy a 18 éven felüliek esetében semmit nem 
változtatott, ugyanazokat a jogokat megkaphatták, megtarthatták, vagy helyesen 
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megvannak, de mégis, az, hogy ez ebbe a törvénybe lett beoltva, valóban ez váltotta ki 
ezt az óriási felháborodást. Amennyiben ezt visszahozták volna szeptemberben külön, 
mint köznevelési és médiatörvényt, lehet, hogy lett volna ellenérzés vagy 
ellenvélemény, de messze nem ez lett volna a reakció.  

És hogy ezt mégis miért említem én önnek, amikor ez egy képviselői indítvány 
volt: nevezetesen, amikor az utolsó pillanatban a TAB-ülésre behozták a 
gyermekvédelmi kiegészítő részt, ott az igazságügyi tárca részéről Völner Pál 
nyilvánított véleményt, és ő ezzel teljesen egyetértett. Tehát ennyiben a tárca 
felelősségét is érzem abban, hogy ezt így sokan provokációnak tekintették.  

Ezért volt az, hogy a külügyminiszter úr interjúját a CNN vállaltan, közismerten 
homoszexuális műsorvezetője azzal kezdte, hogy: ön engem pedofilnak tart-e, vagy 
nem? Tehát ezt egy súlyos döntésnek érzem, amit vagy fel lehetett mérni, vagy 
rosszabb, ha felmérték, mert ez ma azt a szerepet tölti be a belpolitikában a 
választásokhoz közeledve, amit ’18-ban kizárólag az illegális migráció töltött be.  

Tehát Brüsszelnek, amit lehet kritizálni, és kell védeni a saját érdekünket, az 
ősellenségként való megjelenítése, ez az, ami egy kampány közepében áll, ahol azt a 
Vona Gábort, aki hozzájárult a Jobbik szavazataival ahhoz, hogy a kétharmaddal nem 
rendelkező kormánytöbbség tudja használni a Honvédséget a határon, hogy a jogi 
határzár megszülethessen, egy drótvágóval ábrázolták, és az volt az üzenet, hogyha ma 
a Fidesz nyer, százezer migráns jön azonnal, és nem lesz pénz a közmunkára.  

Most úgy látom, hogy ez egy valóban szükséges védelemnek majdhogynem az 
előzetes megfogalmazása a gyermekvédelmi törvényben, aminek jelenleg úgy zajlik a 
kommunikációja, amit most úgy kellene mondanom, mintha az LMBTQ-harcos 
szervezetek dörömbölnének minden iskola ajtaján, onnan szinte már ki kéne őket 
üldözni, emögött Brüsszel áll, és ez egy olyan hihetetlen veszély, ami ellen csak egy párt 
tudja megvédeni az országot.  

Tehát ezért látom azt, hogy ez az ügy, amiben az említett módon a tárca is részt 
vett, és miniszter asszony is körülbelül így kommunikálja, és azt mondja, hogy ez az 
oka annak, hogy a helyreállítási alapnak a terveit nem sikerült elfogadni. Azért a 
helyreállítási alappal kapcsolatban annyit tegyünk hozzá, hogy itt mennyi 
bizonytalanság volt, hogy miniszterelnök úr a teljes összegre, a 2500 plusz 3300 
milliárd forintra vonatkozó elfogadott, egyeztetett tervvel utazott ki. Amikor kiment, 
azt mondta, most már csak a 2500 kell, ami azonban azért nem mindegy, hogy hogyan 
jutunk ehhez a forráshoz, mert közösen vesszük fel ezt a hitelt, az összes uniós ország, 
ezért ez támogatásként szerepel, tehát nem mindegy, hogy ehhez hozzájutunk-e vagy 
sem. Tehát most az a kommunikáció, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt nem 
kaptuk meg még a jóváhagyást.  

Hadd mondjam el, hogy teljesen világos az az igénye az Európai Bizottságnak és 
a többi tagállamnak, hogy Magyarországon megfelelően ellenőrzött módon történjen 
meg az uniós források felhasználása. Ezt nemcsak az úgynevezett brüsszeli bürokraták 
állítják így, a 2020-as konvergenciaprogramhoz hozzáfűzött ajánlásban, ami nem a 
bürokraták ajánlása, hanem a Tanácsnak egy adott számú határozata, nagyon 
kritikákat fogalmaztak meg, hogy milyen módon folynak érdemi, komoly eljárások a 
korrupció ellen, mennyiben nem elégségesek, és vannak objektív adatok, hogy adott 
időszakban melyik országnak mennyit kell visszafizetni. Ez nálunk ’16-’20 között 2,2 
százalék, ez is jóval a legmagasabb az összes ország közül, és itt már nem a 4-es 
metróról van szó, azon túlvagyunk. Annak idején is, ha abból levontuk a 4-es metrónak 
az összegét, Magyarország volt az élen. Ezt csak azért mondom, mert megvan az alapja 
a többi tagországnak, ezt nemcsak a Bizottság mondja, hogy szeretne garanciákat látni 
arra, hogy ami előzőleg a pénzek felhasználása és az ezzel kapcsolatos, OLAF által 
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feltárt ügyek továbbvitele kapcsán kifogásolható, az megnyugtató módon meg fog 
oldódni.  

Én tudnék mondani, és ezzel be is fejezem, amit mondani akartam, egy nagyon 
jó példát arra, hogy valóban ez a gyermekvédelmi-pedofil törvény az oka annak, hogy 
mi nem kaptuk meg még a tervünk elfogadását: azt javaslom, hogy ebben az esetben 
Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, amit a 2004 után csatlakozott 13 
ország közül - Lengyelországon és Magyarországon kívül - mindenki megtett, még a 
szuverenitására oly sokat áldozó Horvátország is. 

És még egy utolsó dolog, ami ehhez a bizonyos pedofil-gyermekvédelmi 
törvényhez kapcsolódik, hogy ez mennyire a kampány része akar lenni: miniszter 
asszony adta be a kormány nevében azt az öt népszavazási kérdést, ami ezzel függ össze.  

Nem vagyok jogász, csak a saját logikám szerint annyiban értelmetlen, hogy 
népszavazásra olyan kérdést lehet bocsátani, ami a parlament hatáskörébe tartozik. 
Miért? Mert az a célja, hogy a parlament jogot alkosson. Ezt a jogot mi megalkottuk, 
többek között a Jobbik támogatásával. Azok a törvények, amelyek az abban foglaltakat 
biztosítanák, léteznek, ezért mondom azt, hogy ez csak kommunikációs célt szolgál. 
Másik oldalról azért olyan is bekerült közé, amely úgy néz ki, hogy az alkotmányossági 
próbát sem állja ki, mert az adott típusú szavazat többségbe kerülése esetén az 
alkotmányt kellene módosítani. Tehát ez is azt jelzi, hogy az én szememben ez a 
kampányhoz kapcsolódó eljárás, többek között azzal, hogy a Fidesz-frakció külső 
embere be is adott rögtön egy olyan törvénymódosítást, hogy a választás napján 
lehessen ezt a népszavazást megtartani. Vagyis ennél direktebb árukapcsolás, hogy 
emberek, itt tudtok szavazni arról, hogy megvéditek-e a gyermekeket, és itt tudtok 
szavazni arról, hogy melyik párt az, amelyik ezt megteszi. 

Tehát ezért érzem azt, hogy miközben miniszter asszonnyal sok olyan kérdésben 
egyetértek azzal, amit képvisel, többek között látom az Európa jövője konferencián, 
tegnap tárgyaltuk, nyilván én nem kaptam akkor felszólalási lehetőséget, csak írásban 
tudtam, az ifjúsági… Vitaszervezetek vannak. Az ifjúsági jelentés megszületett, és az 
ifjúsági jelentés kerek perec azt mondja, kerek perec, kijelenti, hogy az ifjúság ezt 
akarja, hogy az európai egyesült államok megteremtésére van szükség az egységes 
ideológia érdekében, és ne kelljen nemzeti kormányokra költeni. Tehát csak jelzem, 
hogy ezen a téren a Jobbik és én teljesen egyetértünk azzal, amit a kormány képvisel, 
és írásban ezt ott világossá is tettem. 

Viszont, még egyszer, úgy látom, hogy főleg a pedofíliával kapcsolatos törvény 
utóélete a választási kampány céljából született. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak, alelnök úrnak a kérdését és a 

hosszú előadását. Én kérem képviselőtársaimat, hogy rövidebben fogalmazzanak, 
hiszen miniszter asszony meghallgatása a napirendi pont, és itt az alkalom, hogy 
kérdéseket tegyünk fel neki. Szél Bernadett képviselő asszonyé a szó. Tessék 
parancsolni!  

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Ön az ENSZ gyermekjogi egyezményéhez való magyar csatlakozás 
harmincadik évfordulóján megvétózta az Igazságügyi Tanácsban az uniós gyermekjogi 
stratégiát, és azt állította, hogy azért tette ezt, mert a szövegben az szerepel, hogy 
Brüsszel LMBTQ-aktivistákat küldene a magyar iskolákba. Én elolvastam ezt a 
stratégiát, és ilyen egyáltalán nem szerepel benne. 

Ami van benne a szexuális kisebbségekhez tartozó gyermekekkel kapcsolatban, 
az három dolog. Egyrészt van egy statisztika, hogy milyen magas arányban vannak 
kitéve az LMBTQ-fiatalok az iskolai zaklatásnak - ez 51 százalék, ön is olvasta, biztos 
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észrevette -, másrészt a sajátos igényű, például a fogyatékossággal élő vagy LMBTQ-
gyerekek mentális egészségének a támogatása, harmadrészt pedig az iskolai erőszakot 
elszenvedett gyermekek megsegítése. 

A kérdésem: melyik az a pont, amelyikbe ön belelátja azt, hogy itt LMBTQ-lobbi 
kapna többletjogokat? Idézet öntől. És idézet öntől: LMBTQ-aktivisták árasztanák el 
az iskolákat. Konkrét pontokat legyen kedves megnevezni a statisztikából. 

A második kérdésem a Pegasus-botrányra vonatkozik. Ön magától nem 
említette, pedig azt gondolom, hogy az Orbán-kormány tényleges lehallgatási botránya 
az egyik legfontosabb belpolitikai esemény, ami külföldön és az Európai Unióban is 
nagyon komoly következményekkel járt. Semmilyen tisztánlátás nincs a magyar nép 
körében, hogy mi történt itt egész pontosan, mert nem hajlandóak válaszolni a Fidesz 
részéről, holott tudjuk, hogy ilyen kémszoftvert az izraeli cég csak államoknak 
értékesít, tehát a magyar kormánynak tudott ilyet értékesíteni, sem én, sem 
képviselőtársaim ilyet nem tudnak vásárolni. És azt is tudjuk, hogy több mint 300 
ember ellen használták ’18-ban Magyarországon. Benne van a célpontok között Aszódi 
Attila, a paksi bővítésért volt felelős államtitkár, kormánymegbízott, de benne van 
Gémesi György is, aki ellenzéki városvezető. 

A kérdésem az, hogy hány ellenzéki politikusra adott ön személyesen engedélyt, 
és az is, hogy vásárolt-e a magyar állam Pegasust, használta-e valóban, és használta-e 
több mint 300 ember, döntően politikai ellenfelei megfigyelésére vagy lehallgatására; 
ha ön adott jóváhagyást a lehallgatásokra, pontosan milyen jogalappal tette; milyen 
nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva engedélyezte bűncselekménnyel összefüggésbe 
hozható civilek lehallgatását. 

A párizsi ügyészség vizsgálódik, az Európai Unióban is láttunk példát arra, hogy 
komolyan vették ezt a kérdést. Az ön részéről ilyen magatartást nem tapasztaltam, 
holott a tisztségétől, azt gondolom, hogy ez az, ami elvárható. 

A klímakérdéssel kapcsolatban. Önök is megszavazták a 2050-es 
klímasemlegességet. Én megnéztem a közép- és hosszú távú klímatervet. Az egész 
stratégiában egyáltalán nincs energiahatékonysági program, márpedig a magyar 
népnek az az általános tapasztalata, hogy orosz gázzal fűtjük a magyar utcákat, és 
közben olyan gázszerződést kötnek hosszú távra a putyini Oroszországgal, amit nem 
hoznak nyilvánosságra, pontosan nem tudjuk, hogy mi szerepel benne, tehát 
feltehetően nem merik nekünk megmutatni. Úgyhogy meghallgattuk önt, hogy 
kritizálják a mostani javaslatokat, amelyeket az Európai Uniótól hallhattunk. Ha ez 
nem megfelelő, miniszter asszony, akkor mi a terv, mi a terv 2030-ra, hogyan fogjuk 
elérni a céljainkat, és hogyan lesz 2050-re klímasemleges a régió? És egész pontosan 
mit jelent az a mondat, amit miniszterelnök úrtól is hallottunk, de önök ezt mondják, 
hogy a klímarombolók fizessenek? Pontosan kik fognak fizetni? Ezt szeretném, ha 
nekünk elmondaná. 

A következő kérdésem arra vonatkozik, kíváncsi vagyok az ön válaszára, hogy 
mennyire tartja összeegyeztethetőnek a médiatörvénnyel és a közszolgálati kódexszel, 
hogy az úgynevezett magyar közmédia egyszerűen nem vett tudomást a 800 ezer 
választót megmozgató ellenzéki előválasztásról, nem tudósított róla, a jelölteket nem 
mutatták be, és mindmáig nem szólították meg a magyar ellenzék közös 
miniszterelnök-jelöltjét, holott láthattuk a különböző platformokon és a nemzetközi 
sajtóban is, hogy a CNN-től elkezdve az Euronewsig számos tévécsatorna kíváncsi volt 
az ő véleményére. Mit gondol ön erről igazságügyi miniszterként? 

A helyreállítási alap pénzei. Az igazságügyi és antikorrupciós intézkedések 
hiánya miatt estünk el eddig 13 százalék előlegtől, ez egészen pontosan 326 milliárd 
forintot jelent. A magyar kormány egy olyan állítást fogalmazott meg, hogy önök majd 
informatikai fejlesztésekkel kívánják növelni a korrupciós ügyek felderítésének 
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hatékonyságát az ügyészségen, holott teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem az informatikai 
fejlesztésekkel van probléma a magyar ügyészségen, hanem sokkal inkább Polt 
Péterrel, aki egy magyar kormánytagként viselkedik, vagy például Balczó kollégámtól 
kölcsönveszem, a Fidesz-frakció külső tagja, ez nagyon jól hangzik Polt Péter esetében 
is. 

Ön nemrég benyújtott egy törvényjavaslatot. Ez azért volt érdekes, mert még 
inkább bebetonozta Polt Pétert ebbe a sajátos pozícióba. A javaslatnak az a lényege, aki 
esetleg nem követte volna, hogy nem csak a megválasztását kötik kétharmadhoz, de 
még a menesztését is kétharmadhoz kötik. Tisztelt Miniszter Asszony! Miért volt most 
aktuális ez a kérdés? Elmondaná nekünk? 

Szintén igazságügyi miniszterként biztos van álláspontja arról, az 
Alkotmánybíróságnak egyébként volt, hogy Magyarországon a járvány kezdete óta 
erőteljesen korlátozzák a közérdekű adatokhoz való hozzáférést. Gyakori használója 
vagyok a közérdekűadat-kérések rendszerének. Korábban 15 napot kellett rá várni, 
vagy ha 9 nap után hosszabbítást kértek, akkor kétszer 15 napot. Ez most három hónap. 
Miniszterelnök úrtól nagyon megtanulták a „boldog karácsony” módszerét számos 
hivatalnál, és amikor az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy nem hagyja annyiban, én 
magam fordultam az Alkotmánybírsághoz, valóban kimondta, hogy ez ilyen formában 
nem megoldható Magyarországon, hogy három hónapig a járvány közepén 
visszatartják a közérdekű adatokat, például azt is, hogy oltott honfitársaink közül 
hányan szenvednek kórházakban Covidban. Akkor azt várta volna el az 
Alkotmánybíróság mindenkitől, hogy megindokolja, hogy vajon miért van szükség arra 
a plusz időre, hogy ezeket az adatokat nem adja ki számunkra. Azóta sincs változás 
ebben a kérdésben. Az egész államapparátus, kormány úgy működik, hogy legtöbb 
esetben leírják a közfeladataikat, és azt mondják, hogy most ez nem 30 nap meg 15 nap, 
hanem 90 nap. Mit gondol erről a helyzetről? 

Jó, és akkor konkrét kérdés, hogy hajlandóak-e antikorrupciós intézkedésekre 
annak érdekében, hogy az ország hozzájuthasson a helyreállítási pénzekhez, vagy 
továbbra is egy nagyon furcsa, ilyen blame game hibáztatós játékot játszanak 
Brüsszellel. Érdekes volt végighallgatni a sajátos megközelítését arról, hogy ön hogyan 
látja a brüsszeli folyamatokat. Biztosíthatom róla, hogy a magyar népességnek legalább 
a fele máshogy látja ezt a kérdést, de nem kívánok önnel ezen vitatkozni. Ön biztos 
másik tévécsatornát néz, mint amelyiket én nézem.  

Egy kicsit a jogállamiság definíciójáról. Nem szeretnék jogalkotási vitákba 
belemenni, de azért van itt egyfajta olyan történet, ami nagyon régóta érdekel, hogy ön 
ezt hogy látja. Ön vagy azt mondja egyszer, hogy sajátos jogállamiságról van szó, ami 
egyfajta sajátos közép-európai jogállamiság, ami eltér a nyugatitól. Eddig még soha 
nem mondta el nekem, hogy mi ez a sajátos közép-kelet-európai jogállamiság, ami eltér 
a nyugat-európaitól. Használjuk fel ezt az alkalmat arra, és magyarázza el nekem, 
legyen kedves, hogy miben tér el ez a kettő egymástól! Azért felhívnám rá a figyelmét, 
hogy nemcsak én nem értem ezt a fajta terminológiát, de amikor azt mondta, hogy a 
V4-ek együttműködése új szintre lépett, és közösen fognak kidolgozni egy közép-
európai jogállamisági definíciót, akkor a szlovák kollégája jelezte, hogy szó sincs itt 
semmiféle közép-európai jogállamiságról. A jogállamiság és a demokrácia ugyanazt 
jelenti a kontinens mindkét felén, és nincs itt semmifajta fogalmi zűrzavar. Úgyhogy 
azért is bátorkodtam ezt megkérdezni, mert láthatóan a szomszédságban sem értik azt 
pontosan, hogy itt miről van szó.  

Egyébként, ha összehasonlítási jogállamiságról van szó, akkor arra hívnám fel a 
figyelmét, hogy a rendszereket önmagukkal érdemes összehasonlítani, és arra 
bátorítanám, hogyha mindenképpen össze szeretnének hasonlítani jogállamiság 
szempontjából magyarországi és külföldi rendszereket, akkor inkább nézzék meg azt, 
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hogy a magyar jogállamiság rendszere hogyan fejlődött visszafelé az elmúlt x időben, 
és ha ez megvan, és ezt kellőképpen kiértékelték a magyar néppel, amelyiknek van 
szerintem illetékessége erről véleményt formálni, utána hasonlítsuk össze például a 
dán jogállamisággal, vagy aggódjunk akár a francia vagy német jogállamiság miatt.  

Azt hiszem, más kérdésem jelenleg nincsen. Tehát várom az álláspontját a 
Pegasus-ügyben; várom a gyermekjogok szempontjából, hogy pontosan hol van a 
stratégiában az a bizonyos mondat, amit ön többször idézett; a klímakérdésekben kik 
lesznek azok a szennyezők, akik fizetni fognak, a klímarombolók közül kik fognak 
fizetni; a helyreállítási alap, a jogállamiság kérdése; és mit gondol a magyar közmédia 
működéséről. Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy végighallgatott, úgyhogy most 
várom miniszter asszony válaszát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana képviselő úr következik, tessék parancsolni! 
 
BANA TIBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Először is szeretném megköszönni miniszter 
asszonynak a beszámolót. Néhány kérdést szeretnék feltenni, igyekszem mindezt 
röviden megtenni.  

Az egyik, ahogy arra ön is utalt, hogy október 11-12-én indult el gyorsított 
eljárásban az a per, amit hazánk és Lengyelország kezdeményezett, mivel az Európai 
Bizottság jogállamisági feltételekhez kötné az uniós támogatások kifizetését. 

Ezzel összefüggésben több alkalommal hangot adtam annak az álláspontomnak 
a plenáris ülésen is és itt szakbizottsági szinten is, hogy az lenne a legfontosabb, hogy 
a magyar kormány érdemi lépéseket tegyen abba az irányba, hogy ne is merülhessen 
az fel, hogy jogállamisági okokból esetleg európai uniós pénzektől elesünk. Ez lenne 
tehát az alap, és azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne, ha egy érdemi 
változás történne ezen a téren. De ahogy ön is utalt erre, miniszter asszony, nyilván 
megvan már azzal kapcsolatban az elképzés, hogy valószínűsíthetően milyen 
eredményre számíthatunk. Így aztán én azt szeretném megkérdezni inkább, hogy 
amennyiben, és valószínűleg, ahogyan erre ön is utalt, negatív ítélet születik a kormány 
szempontjából, akkor önök elfogadják-e ezt az ítéletet, és milyen lépéseket kívánnak 
tenni ezt követően. 

A másik téma, amit szeretnék előhozni, már szintén előkerült, Szél Bernadett 
képviselőtársam is előhozta ezt. Arra gondolok, hogy október 7-én a magyar és a lengyel 
kormány vétózta meg az EU gyermekjogi stratégiát, és önök arra hivatkoztak, hogy 
extra jogokat adna ez az LMBTQ-lobbinak. 

Ezzel kapcsolatban én is szeretném megkérdezni egyrészt a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom tagjaként, hogy melyek azok a pontok, amelyeket 
elsőrendűen kifogásolnak, hiszen képviselőtársam is elmondta azt, hogy itt azért ezt 
nem igazán lehetett konkretizálni, és az elmondottakban ez nem szerepelt, de ettől 
elvonatkoztatva, mert nyilván ebben a kérdésben azért vannak véleménykülönbségek, 
itt mégiscsak az lenne a fontos, hogy a gyermekprostitúció ellen, vagy éppen a 
gyermekkel szembeni erőszak ellen érdemi fellépés történhessen. Nekem az a 
félelmem, hogy azzal, hogy megtörtént ez a vétó a lengyel és a magyar kormány 
részéről, ez is nehezíteni fogja ezt. Tehát én azt gondolom, ezt kellene a középpontba 
állítani, és azért ezt igencsak mérlegelni kellene akkor, amikor hasonló lépésekre 
szánják el magukat, tehát én elsősorban ebből a megközelítésből szerettem volna 
idehozni ezt a kérdést. Már csak azért is, mert nagyon fontos ez a fellépés, és azt 
gondolom, hogy egy hasonló stratégiára, aminek ez áll a középpontjában, 
mindenképpen szükség van.  
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Hogy egy másik példát mondjak, például holnap éppen egy Europol-
konferencián veszek részt, ahol az internetes zaklatásokkal kapcsolatban fogom 
elmondani az álláspontomat, természetesen kiemelten a gyermekekre vonatkozóan, 
hiszen ez hatalmas veszélyt jelent korunkban, 2021-ben. 

Aztán még röviden csak annyi, hogy itt azért a közmédia kérdése is előjött, és 
kicsit nehezményezem azt, hogy halk, de annál cinikusabb megszólalásokat vagy 
megjegyzéseket hallhattam a kormánypárti képviselők részéről, mert ez tényleg ez 
fontos téma, amiről igenis beszélni kell. A jelenlegi helyzet, azt gondolom, hogy bizony 
rosszabb annál, mint azokban az időkben, amikkel kapcsolatban egy nagyon határozott 
véleményt fogalmaznak meg, és amelyekkel összefüggésben azért nekem is bőven 
vannak egyébként fenntartásaim. De ha mégiscsak megnézzük, hogy működik most a 
közmédia, akkor igencsak lesújtó helyzetképről kell beszélnünk. 

És végül, hogy egy kicsit pozitívabb példát is idehozzak, amiben van azért egy 
alapvető, egy irányba gondolkodás közöttünk, vagy azt kell mondjam, hogy egyetértés 
is, az Szerbiának a mielőbbi európai uniós csatlakozása, de itt azért azt hadd tegyem 
hozzá, hogy ez mindenképpen csak úgy történhet meg meggyőződésem szerint, hogyha 
a délvidéki magyarok megfelelő jogokat kapnak. Én arra kérem ezúton is a kormányt, 
mint ahogy már megtettem más miniszterek, államtitkárok esetében is, hogy ennek 
érdekében minden önöktől telhetőt tegyenek meg. Természetesen a magam részéről én 
is igyekszem ehhez hozzájárulni a jövő évi választásokig is, aztán persze utána is, 
bárhogyan is alakul ez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Oláh Lajos alelnök úré a szó! 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Jelenlévők! Azt mondta, hogy ön szerint jó 
döntés volt az, hogy a tárcájához kerültek az európai ügyek. Ön hallgatva azt lehet 
mondani, hogy biztos, hogy nem volt jó döntés. Aztán továbbgondolva, teljesen 
mindegy, hogy hova került volna, mert nagyjából mindenki ugyanígy állt volna hozzá a 
Fidesz-kormányban ehhez a dologhoz. Vagyunk mi, és vagyunk ők, akikkel harcolunk, 
akikkel állandóan hadban állunk, akiket le kell gyilkolni, de hát, ők is mi vagyunk 
részben, tehát győzzék meg saját magukat, hogy amikor abban a székben ülnek, akkor 
ugyanazt mondják, amit itthon mondanak, mert az a kétfenekű beszéd gyakran igaz, 
hogy önök más képviselnek Brüsszelben, és mást képviselnek egyébként idehaza. 

Azt mondja, hogy két áramlat van az Európai Unióban - igaza van. A Fidesznek 
sikerült ahhoz az áramlathoz tartozni, amelyikhez Mussolini unokája tartozik, és 
örömmel várják…, tehát önök ehhez az áramlathoz tartoztak. Korábban Merkelékhez, 
most pedig sikerült ehhez az áramlathoz tartozniuk. És értem én, hogy ez sok 
nehézséget okoz, mert nincsenek önök mellett társak, akik segítenének önöknek a 
lobbizásban. 

Megdöbbenve hallgattam, hogy önöket zavarja az, ha az NGO-k bármit 
mondanak. Legszívesebben, látom, folytatnák azt az utat, amin elindultak, hogy az a jó 
NGO, amelyik halott NGO, és nem mond semmit, kivéve persze, a jogszabályok itt is 
úgy fogalmaznának, a CÖF, amelyik hihetetlen állami százmilliókból egyébként 
megszervezi a buszoztatást mindenhonnan, a járvánnyal sújtott szomszédos 
országoktól kezdve vidékről, mindenhonnan. 

Képviselőtársam, Szél Bernadett mondta a Pegasus-ügyet. Ma 99 napja, hogy 
kirobbant a Pegasus-botrány. 99 napja nem tudjuk, hogy melyik fideszes politikus 
adott utasítást a Pegasus-szoftver megvételére. Jó lenne végre tisztán látni! 

Szeretném kérdezni, hogy van-e önnek személyes felelőssége a tekintetben, hogy 
kiket hallgatott le a Pegasus-szoftver? Illetve tud-e arról, hogy esetleg európai uniós 
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politikusokat, európai uniós bürokratákat is lehallgattak-e a Pegasus-szoftverrel, 
hiszen akik önöket nem támogatják, akikkel önök harcban állnak, azokat önök 
lehallgatják.  

Kérdezném önt, ez mellékvágány, de mégiscsak érdekes, az elmúlt időszak egyik 
sorstragédiája Magyarország szempontjából, hogy önök kiszervezték az egyetemeket. 
Kérdezem önt, miniszter asszony, amennyiben nem lesz miniszter, lemond-e a 
kuratóriumi tagságáról, átadja-e ezt a lehetőséget, hogy a következő kormánynak is 
legyen beleszólása ebbe a történetbe. 

Sokat beszélnek jogállamiságról, ehhez képest lehet focimeccseket tartani, lehet 
felvonulni, és minden egyebet csinálni, de nem lehet időközi választást tartani ma 
Magyarországon. Tehát egy 250 fős kistelepülés önkormányzata nem tud most időközi 
választást tartani a veszélyhelyzetre való hivatkozással. Kívánják-e ezt a problémát 
orvosolni, hogy néhány év után végre ők is élhessenek demokratikus jogaikkal, és 
tudjanak adott esetben szavazni?  

A jogállamiságról beszél mint problémáról, ami nincs definiálva. Segítek: 
kezdjenek el a közmédián gondolkozni, ahogy ez elhangzott több képviselőtársamtól. 

Sok-sok esetet tudnék mondani, de engedje meg, hogy azt kérdezzem, ön szerint 
rendben van-e, hogy az MTI bármikor vissza tudja dobni ellenzéki pártok, képviselők 
közleményeit, és egyébként nem lehet fellebbezni, nincs hova fellebbezni, kész, 
visszadobta, és nem lehet vele mit csinálni. Tehát ezt szeretném nagy tisztelettel 
kérdezni, hogy ha ön az előbb az egyik pontnál azt sérelmezte, hogy nincs hova 
fellebbezni, akkor rendben van-e az, hogy az MTI egyébként bármilyen, mondom, 
bármilyen ellenzéki képviselői vagy pártos közleményt vissza tud dobni, és nem lehet 
ezzel kapcsolatosan mit csinálni? 

Miért fél ön az európai ügyészségtől, tisztelt miniszter asszony? Miért nem 
hajlandó a csatlakozásra?  

Nagyon fontos kérdést vetett fel Szél Bernadett. Én magam többször, több 
miniszterhez, kormányhivatalhoz fordultam azzal kapcsolatosan, hogy 
Erzsébetvárosban és Terézvárosban hányan hunytak el Covid miatt, hányan kaptak 
oltást, hányan vannak karanténban, hogy esetleg az önkormányzatok tudjanak 
segíteni. Minden minisztérium és a kormányhivatal megtagadta az erre adott választ. 
Ön szerint rendben van-e, hogy ezáltal meggátolták azt, hogy az önkormányzatok 
segítsenek a karanténban levő embereknek? 

Tisztelt Miniszter Asszony! Ön azt mondta, hogy 58 kötelezettségszegési eljárás 
van, ha jól emlékszem a számra. Ebből az elmúlt időszakban hányat sikerült lezárni, és 
hányat nyert meg a magyar kormány ebből kifolyólag? 

Látom, amikor arról beszél, hogy miért nem érkeznek az uniós 
támogatások - fél, mint ördög a tömjénfüsttől kimondani, hogy azért, merthogy 
korrupciós veszély van Magyarországon. Egyértelműen elmondta minden hivatalnok, 
hogy nem arról van szó, amit önök egyébként mondanak a közmédiában és mindenhol 
máshol, hanem a valódi probléma a korrupció.  

Tisztelt Miniszter Asszony! Nincs itt ugyan Hadházy Ákos, de az ő nevében is 
szívesen meghívnám 12 órára, jöjjön el velünk, nézzen meg néhány helyet, hogy milyen 
uniós korrupciós ügyekre gondoltunk. Meg fog lepődni, mert ha a közmédiát nézi, 
akkor semmit nem tud ezekről az ügyekről, de szívesen körbevezetjük önt, és 
megmutatjuk ezeket a korrupciós ügyeket, szánjon rá 12 órát, és akkor megérti, hogy 
miért mondja ezt a Bizottság. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Körbenézek. (Nincs jelentkező.) Nem látok több 

kérdést. Tisztelt Miniszter Asszony! Eléggé elhúzódott a kommentek és a kérdések 
ideje, lassan úgy tűnik, hogy a bizottság tagjainak a meghallgatása történik, és nem a 
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miniszter asszonyé, de hát azt hiszem, hogy ez kiváló lehetőség arra 
képviselőtársaimnak, hogy a sok felgyülemlett kérdést feltegyék. Ezzel még nem volna 
probléma, de túl sok a komment. Nyilván ezt megtehetik, csak ezzel húzzák az időt. De 
hát ilyen a demokrácia. 

Én éppen ezért azokat a kérdéseket, amelyeket felírtam, ezek közül egyet vagy 
kettőt mondok el vagy szeretnék megkérdezni időspórolás szempontjából. 

A jogállamisággal kapcsolatban az én problémám az, hogy ugyan én nem vagyok 
jogász, de mint kutató, gyakran szeretek olyan dolgok után kutatni, amelyeknek egzakt 
meghatározása van, és az én problémám az, hogy a jogállamiságról még nem hallottam 
olyan európai bizottsági megállapítást, amely minden tagországra nézve kötelező 
lenne, és az egyenlőség elvén mindenkinek be kellene tartani.  

Itt az európai intézmények különböző jogállamisági eljárásokkal próbálják 
rászorítani az általuk elgondolt helyes útra, azt is mondhatnám, hogy a liberális 
fősodortól ellentétes véleményt képviselő tagállamokat, mint például Magyarországot 
vagy Lengyelországot. Meggyőződésem, hogy amíg nem teszünk rendet a jogállamiság 
definíciójának a meghatározásában, addig itt mindenki mást fog gondolni, és sokan ezt 
mint egyfajta politikai furkósbotot használják éppen azon tagországok ellen, amelyek 
ellen akarják felhasználni. 

Mindeközben úgy tűnik, hogy a jogállamisági elveket pedig éppen, ahogy ön is 
ezt ismertette, egyes európai intézmények nem tartják be, jelesül, az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság, mert számunkra, úgy szoktam mondani, hogy van egy 
biblia, ez a lisszaboni szerződés, ahol annak idején patikamérlegre tették a nemzeti 
hatásköröket, és hogy együtt mit gyakorlunk, ezeket a jogokat Brüsszellel. Most az a 
probléma, hogy senki nem olvasta el, vagy már nem emlékszik rá, és ezért történik 
mindez a vádaskodás, különösen az európai intézmények részéről. A lisszaboni 
szerződés kimondja, hogy mi az Európai Bizottság szerepköre, ami, ahogy szoktuk 
mondani, az alapszerződés őre, és nem egyfajta politikai bizottságként kellene hogy 
működjön. Sajnos ők az elsők, akik ezt megszegik. Én többször, bizonyos európai 
konferenciákon javasoltam az európai biztosoknak, hogy legyenek szívesek elolvasni az 
alapszerződést, a lisszaboni szerződést, ahol meg van kötve, ha úgy tetszik, az Európai 
Bizottság szerepe, hogy milyen hatáskörrel rendelkezik. Nos, ezt egyértelműen nem 
tartják be. Itt ebből következik mindaz, ahogy Magyarország vagy Lengyelország ellen 
is eljárásokat indítanak. 

Ha már az eljárásoknál tartunk, tisztelettel kérdezem, hogy a 2018-ban indított 
7-es cikkelyes eljárásnak egyáltalán vége lesz-e valamikor, befejeződhet-e ez, vagy ezzel 
már együtt kell élnünk, mint a Coviddal, vagy várható, hogy egyszer majd lassan 
lezárul, mert ez lenne a tiszta sor.  

Végül visszatérve a hatáskörök megosztásához, úgy látom, hogy a lengyel 
alkotmánybíróság október elejei döntése, ami nagy visszhangot váltott ki az uniós jog 
elsőbbségének megítélése szempontjából, itt is nem olvassák az alapszerződést, 
amelyben a hatáskörmegosztás szabályai egyértelműen kirajzolódnak. Miként értékeli 
a kialakult helyzetet, lehet-e ennek a vak bokszolásnak valamikor is vége? Hiszen ez 
egy véget nem érő történetnek tűnik, és bizony, ahogy miniszter asszony is említette, 
éppen az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament ezen intézkedései ássák alá az 
európai egységet. 

Tisztelt Miniszter asszony! Elnézést kérek, ha ilyen hosszan kérdeztük, de hát 
látja, hogy a bizottság érdeklődik az európai ügyek iránt, és most várjuk a lehetőségét 
annak, különösen ellenzéki képviselőtársaim, hogy kapjunk választ a feltett kérdésekre. 
Megadom a szót miniszter asszonynak, és ha gondolja, akkor a kollégái közül bárki 
bármikor megszólalhat. 
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Dr. Varga Judit reflexiója 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Egy 
pillanat, csak átlapozom a jegyzeteimet, hogy átfogó választ tudjak adni. Köszönöm 
szépen. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen a 
kérdéseket. Próbálok időrendben haladni. Ha valamit átugrottam, akkor kérem, 
jelezzenek. 

Azt látom, hogy nagyon sok kérdés nem érinti az igazságügyi tárcának az uniós 
politikák terén betöltött szerepét, úgyhogy itt csak szeretném a mértéktartásukat kérni. 
Azt is látom, hogy sok kérdés inkább politikai pozíció megfogalmazása volt és politikai 
nyilatkozat, ami teljesen érthető, hiszen egy politikai testületben ülünk itt, ahol pártok 
képviselői ülnek vagy foglalnak helyet. 

Köszönöm szépen Balczó képviselő úrnak az őszinte hozzászólását, amelyben 
egyértelmű tényállásbeli vagy álláspontbeli azonosságokat tudtunk felfedezni. 
Gondolom, képviselő úr is elég régóta van a magyar parlamentben ahhoz, hogy tudja, 
hogy a salátatörvény mint technikai jogalkotási eszköz mit jelent. Én úgy gondolom, 
hogy a legsúlyosabb probléma az, hogy a média, a nagyon erős baloldali ellenzéki média 
vette át ennek a törvénynek a kommentálását. Soha egy szóval sem említette senki a 
kormányoldalról, hogy bármiféle, a gyermekvédelmen túli célja lett volna az LMBTQ-
lobbi elleni fellépésnek. Úgyhogy sajnos azokat a különböző karakterjegyeket, 
amelyeket itt hallottunk a felszólalásokban, a baloldali ellenzéki média aggatja, és 
szerintem még az emberek között félelmet is kelt. Én gyakran találkozom az utcán, 
sportpályán, mikor a gyerekeket viszem focira, megállítanak, és kérdezik, és 
egyértelmű, hogy fél óra beszélgetés után mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát 
sajnos a 444-nek, a Telexnek és társainak köszönhetően egy nagyon erős gellert kapott 
a törvény valós szándékának a kommunikálása. 

Úgyhogy itt is szeretném önöket arra kérni, hogy a tényekhez igazodjanak, és 

természetesen amikor egy törvény megszületik, az állampolgár nem azt nézi, hogy az 

egy salátában van-e, hanem hogy mi a törvény célja és az értelme, hiszen ez a lényege 

az egésznek.  

És itt egyértelmű, hogy az az öt jogszabály, amit az LMBTQ-lobbi kapcsán 

kellett, ahogy ön is mondta, nagyon helyesen, megelőző intézkedési jelleggel beiktatni 

a magyar jogrendszerbe, az egyértelműen a gyermekek érdekében és a szülő jogának a 

védelme érdekében került megfogalmazásra. Ezt egyébként az Unió Alapjogi Chartája 

is védi, a 14. cikk (3) bekezdése, amely azt mondja, hogy a gyermek nevelésének a jogát 

a szülő jogkörében kell tartani, tekintet nélkül arra, hogy neki milyen vallási, 

pedagógiai vagy éppen filozófiai meggyőződése van. És még azt is hozzáteszi a charta 

14. cikke, hogy mindezt a nemzeti jogszabályok tiszteletben tartásával. Tehát én úgy 

gondolom, hogy amikor jogállamiságról beszélgetünk, akkor nem lehet úgynevezett á 

la carte módszert alkalmazni, hogy bizonyos jogokat jobbnak tekintek, másokat nem. 

És itt egyértelmű, hogy az uniós kötelezettségszegési eljárás, amelyet indítottak, 

például elfelejtette ezt a jogot a tagállamoknak biztosítani, amikor támadja a 

törvényünket. Az egyéb hozzászólásában én kérdést nem fedeztem fel.  

Itt az OLAF-ajánlásokról is szó esett. Azért itt hadd mondjam el, itt lehet, hogy 

válaszolok a képviselő asszony kérdésére is, hogy azért még mindig vezetjük azt a listát, 

ahol sokkal nagyobb számban indulnak az uniós ajánlások alapján valódi vádemelések; 

37 százalékos az uniós átlag. Tehát amikor elindul egy OLAF-vizsgálat, akkor a 

tagállamokban utána elindul egy általános nyomozás is - vagy egy büntetőeljárás, 

nevezzük bárminek - a tagállami hagyományok szerint, de hogy utána ez hány 
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százalékban kerül vádemelésre, és mennyiben eredményes, mennyire veszik komolyan 

az OLAF-ajánlásokat, itt Magyarország élen jár, hiszen a 67 százalék az uniós átlagnak 

a duplája, amikben az ügyészség vádat is emel, tehát egyáltalán nem lehet 

Magyarországot nem együttműködőként és korrupció ellen nem küzdő államként 

aposztrofálni.  

Ráadásul nálunk létezik korrupcióellenes stratégia. Van például a mintaország, 

Svédország, ahol még csak most fogadták el az elsőt, mi meg már a másodiknál járunk. 

És ügyesen trükközik a számokkal a visszafizetéseknél is a Bizottság, hiszen a valós 

visszafizetéseket kell tekinteni, nem azt, hogy mennyire tesznek ajánlást, és a valósnál 

abszolút az átlagos szinten van Magyarország.  

Az EPPO-val kapcsolatban több kérdés is felmerült. Nem baj, ha tematikusan 

megyek, és akkor nem kell csapongani. Volt egy olyan kérdés, hogy miért félnek tőlük 

és a többi. Aki ilyen kérdést tesz föl, az fordítva ül a lovon, vagy nem ismeri az uniós 

együttműködés szabályrendszerét.  

Írország és Dánia nem vesz részt az EPPO-ban, csak azért, mert ők úgy 

csatlakoztak annak idején, hogy egész egyszerűen azt mondták, hogy: bocsánat, amikor 

ezt az ételt osztják a tanácsteremben, akkor mi nem kérünk belőle, mert mi az egész 

belügyi és igazságügyi együttműködésből kimaradtunk. Tehát gyakorlatilag senki nem 

kérdőjelezi meg azt, hogy Írország és Dánia az egész mondakörből mint belügyi és 

igazságügyi együttműködés, milyen alapon marad ki, micsoda jogállamok ezek, hogy 

nekik ezt meg lehet engedni?  

Nemrég véletlenül össze is futottam egyébként, Luxemburgban a folyosón várt 

Codruţa Kövesi legfőbb ügyész asszony, hogy bemenjen a terembe, én meg éppen 

mentem ki telefonálni. Ott volt, kezet fogtunk, és mondja, hogy: oh, éppen milyen jó 

együttműködési megállapodást kötöttek a magyar ügyészséggel, a magyar Legfőbb 

Ügyészséggel, ez fent is van a honlapjukon; elsőként a nem csatlakozók közül a magyar 

Legfőbb Ügyészséggel kötöttek, más országokkal meg még a draftolás állapotába sem 

kerültek. És nemrég volt Codruţa Kövesi asszonynak egy bemutatkozója valamelyik 

tanácsi formációban, ahol egyértelműen a magyarokat dicsérte, és más tagállamok 

kapcsán pedig kritikai észrevételeket fogalmazott meg.  

Egyébként elemi strukturális problémák vannak az EPPO-val, tehát érdemes 

nézni is, hogy milyen működési tapasztalatokat lehet levonni az első pár hónapból és 

az évből. Egyértelműen logisztikai-személyzeti kihívásokkal küszködnek. Van egy 

system error is kódolva az egész rendszerbe, bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, 

de a nyomozati eljárások, ami az Eurojustnak köszönhetően nagyon jól vannak, és itt 

is egy ügyészségi együttműködés már lefedi ezt a területet, ahol kormányközi alapon, a 

nemzetek szuverenitását tiszteletben tartva van egy nagyon jó, hatékony 

együttműködés, utána jön a vádemelési szak, amit most próbálnak harmonizálni, és 

utána van a büntetőeljárásnak a vége, az igazságszolgáltatási bírósági szakasz, ami 

természetesen mindenhol tagállami hatáskör, de ez országonként más és más. És olyan 

sok technikai, pragmatikus kihívással szembesülnek most az európai ügyészek meg a 

delegált ügyészek, hogy vajon meddig és hogyan mehetnek el, hogy ne lépjenek rá 

országok szuverenitására, úgyhogy csodálkozva figyeljük kívülről, hogy mennyire 

tudnak sikeresen teljesíteni, hiszen az egész rendszer több sebből vérzik, mivel 

logikátlanság van belekódolva. Ráadásul a három szakaszt, amit elmondtam, nem lehet 

felszabdalni, hogy kormányközi együttműködés, teljes uniós harmonizáció és teljes 
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szuverén döntéshozatal, ez így egyszerűen nem tud működni. Ennek a repedései már 

most látszanak az EPPO kezdeti működése után.  

A gyermekjogi stratégia többször szóba került… Ja, igen, itt még a 

népszavazásnál említette a módosító indítványokat. Én úgy gondolom, hogy Szabó 

Timea képviselő asszonynak volt ilyen módosító indítványa beadva arra, hogy egy nap 

legyen az országgyűlési választás, illetve a népszavazási lehetőség, tehát ez bent van a 

parlamentben. 

És akkor a másik, hogy az alkotmányossági próbát nem állta ki az egyik kérdés. 

Működik a jogállam, és a Kúria így döntött, erről szól az, hogy vannak független 

bíróságok Magyarországon, és amikor valamelyik kérdés nem felel meg az alkotmányos 

követelményeknek, akkor azokat aszerint fogják megítélni. 

Igen, a gyermekjogi stratégia. Most erről beszélhetnék, hogy milyen heteket és 

hónapokat élünk át mi mindig egy-egy ilyen provokáció kapcsán, mert az uniós jognak 

van úgynevezett puha, soft része és van hard része, azaz valós rendeletek és irányelvek. 

Az igazi lopakodó hatáskörbővítési folyamat úgy néz ki, hogy először csak különböző 

konklúziókkal, stratégiákkal, ilyen-olyan, de különféle cselekkel kierőszakolt 

konszenzusokkal próbálnak jóváhagyatni ideológiai progresszív nyomulásokat.  

A gyermekjogi stratégiában, ezt elfelejtette képviselő asszony mondani, az 

üdvözlés hivatkozik, magába építi az LMBTQ stratégiáját az Európai Uniónak, tehát ez 

a kettő már eleve egy trójai falóként működő dokumentum. A következtetésekben van 

szó a gyermekjogi stratégiáról is. És amikor egyértelmű a tárgyalások során, hogy igen, 

minden olyan nemes cél, amit a képviselő úr is említett, például a gyermekekkel 

szembeni erőszak, a gyermekprostitúció, vagy például amikor a különleges nevelési 

igényű gyermekek jogainak a biztosításáról van szó, természetesen mind-mind olyan 

nemes cél, amiért egyöntetűen mind a 27 tagállam kiáll, és Magyarország is kiáll, és 

erről most egy külön kiselőadást nyithatnék, hogy az áldozatsegítés vagy éppen a 

gyermekvédelmi rendszer hogyan néz ki Magyarországon. Természetesen semmilyen 

világ sem tökéletes, de azért van két éve egy olyan gyermekjogi munkacsoportom és 

családjogi munkacsoportom, tisztelt képviselő asszony, ahol mindenki ott ül: 60 civil 

szervezettel dolgozunk együtt, amelyekből 30-an aktívan véleményezik is a folyamatos 

javaslatokat, ahol a jogalkalmazás hiányosságait, problémáit próbáljuk detektálni. 

Tehát mindent megteszünk azért, hogy a gyermekjogok a lehető legmagasabb szinten 

legyenek biztosítva ebben az országban. 

A provokáció, tisztelt képviselő úr, ott kezdődik, hogy mindenki látja, hogy van 

egy nagyon jó szövegünk, azt hiszem, ez a 6. § volt körülbelül a konklúzióban, ahol úgy 

kezdődik a mondat, hogy biztosítani kell az iskolákban a mindenféle 

diszkriminációktól mentes nevelést és egy biztonságos környezetet - teljesen rendben 

van! Aki fel akar lépni a gyermekprostitúció ellen, vagy akármiféle kirekesztés ellen, 

legyen az bármilyen alapú, látjuk az Alaptörvényben is, hogy milyen alapokon is léphet 

fel diszkrimináció az állampolgárokkal szemben, az benne van, de erre jön egy nagyon 

szép benelux és skandináv részről megtámogatott javaslat, akik egyértelműen azért 

tették ezt bele, hogy a magyar alkotmányos érzékenységet és a lengyel alkotmányos 

érzékenységet provokálják. Szándékosan beletették, hogy: as well as gender 

inclusiveness. Tehát kérdem én, és ezt el is mondtam a Tanácsban, hogy itt, ha jó 

szándékú állami képviselők ülnek, akkor mindenki tudja, hogy van egy nagyon jó 10 

oldalas - vagy nem tudom, hány oldalas volt a dokumentum - , hosszú, részletes 

gyermekjogi stratégia. Ezek szent célok. Ezt ki is tettem utána a Facebookra, hogy igen, 
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a gyermekprostitúció elleni fellépés, az összes olyan mindennapi probléma, ami 

súlyosan jelentkezik a világban, és fel kell lépnie ellene minden országnak, itt van, 

védhető, el tudnánk fogadni egy tökéletes konklúziót. Ehelyett beletesznek egy olyat, 

hogy csak egy kört említenek. Akkor miért nem említették az as well as után felsorolva 

mind a százezer féle diszkriminatív helyzetet? Miért kell külön kiemelni a gender 

inclusivenesst?  

És akik ott ülnek a teremben, nem azért nem értik, mert nem akarják érteni, 

mert mindenki tud angolul is, meg mindenféle nyelven, hogy mi a jó szándék ebben a 

bekezdésben, és miért nem kell oda feleslegesen az az as well as. Ez azért van, hogy 

önök el tudják itt mondani, hogy olyan színben tüntessék fel a magyar kormányt, mint 

hogyha nem védené a gyermekjogokat - nem! Ez egy provokáció, mert egyértelműen 

egy extra helyzetet akar egy pozitívan diszkriminált helyzetbe hozni.  

És hogyha efelől a szöveg alapján nem lettem volna meggyőződve, élmény volt 

végighallgatni, egy negatív élmény volt végighallgatni a hozzászólásokat. Én arra 

emlékszem, hogy ott ül mellettem a lengyel államtitkár, leveszi a fülhallgatót, rám néz, 

és azt mondja, hogy: ezek úgy csinálnak, mintha az egész világon az egyetlenegy 

probléma az LMBTQ-gyerekek problémája lenne, mert mindenki csak azért szólalt fel. 

Nem azért, mert van gyermekprostitúció, vagy bármiféle szörnyű helyzet ebben a 

világban, hanem egész egyszerűen látszott, hogy egy agresszív, nyomuló, provokatív 

LMBTQ-lobbi akar abba a szövegbe bejönni.  

Tehát igen, nagyon fontosak a gyermekjogok, és ezt tettekkel is bizonyítjuk. 

Ez egy tanácsi konklúzió volt egyébként, amelyhez nem járulnak továbbiakban 
közvetlenül kötelező jogok és kötelezettségek, viszont arra majd fel tudják használni 
később, hogy amit a tagállamoknak csellel, a tollat alá teszik a papír alá, hogy akkor 
írják alá, akkor majd később tudnak rá hivatkozni. Ez egy ilyen csel, én ismerem ezt a 
jogalkotást, ott dolgoztam 10 évet, ez erről szól, hogy hogyan nyomul a soft law, hogy 
később bármikor hivatkozhasson. És aki jó szándékú, és aki tényleg a gyerekeket akarja 
védeni, annak jó lett volna a szöveg e nélkül a beékelés nélkül is. Tehát ez volt a részletes 
története, mi ezt végigéltük, hiszen folyamatosan konstruktívan tárgyalnak a kollégák 
a munkacsoportokban. Látszik, hogy nem akarják érteni, mert az ő szándékuk az, hogy 
legyen ott benne egy ilyen pozitív diszkriminációs helyzet a külön ezen sértetti csoport 
számára. Ez ilyen szempontból furcsa, mert akkor nem számít a többi kiszolgáltatott 
helyzetben lévő gyerek joga annyira, mint az LMBTQ? Tehát ez is kicsit aránytalan, 
mert ilyen szempontból meg azokat diszkriminálja, mert nincsenek külön nevesítve 
benne. 

Ha a délvidéki magyar jogászokról tudnék egy kicsit beszélni, hogy egy 
közegyezményes vízre is tudjunk evezni. Tisztelt Képviselő Úr! Igen, mindent 
megteszünk e téren is, ez egy fontos nemzetstratégiai építkezés. Abban a 
megtiszteltetésben volt részem, hogy Délvidéken átadhattam jogászösztöndíjakat 
Pásztor István elnök úrral, ami azt segíti, hogy helyben a magyar nemzetiséghez tartozó 
fiatal jogászok tudjanak szerbül jogot tanulni a szerb egyetemeken, hogy később a szerb 
államigazgatásba beépülve tudják még jobban előmozdítani az érdekérvényesítését az 
ott lakó magyaroknak. Tudjuk, most a szerb kormányban, azt hiszem, nyolc magyar 
nemzetiségi államtitkár is van, hihetetlen eredményez ez, és ehhez például a magunk 
részéről a határon túli jogászképzéshez is hozzájárulunk. Ugyanígy a Sapientia 
Egyetemnek is az Igazságügyi Minisztérium juttat ösztöndíjakat. 

Az LMBTQ-t elmondtam. 
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Klímakérdés. Hogy kik, milyen… Azt államtitkár úr jelezte nekem, hogy a 
nemzeti energia- és klímastratégiában benne van, amit keresett a 2050-es törvénynél, 
benne van, majd akkor olvassuk együtt. 

A klímarombolók. Én ott voltam, amikor ez történt, hiszen én kilenc évig 
klímapolitikai szaktanácsadó voltam a Néppártban a Fidesz-delegációt segítve. 
Egyértelmű itt is a két trend. Vannak, akik baloldali politikusok, folyamatosan 
liberalizálni akarják a piacot, ami azt jelenti, hogy nem védi semmi a fogyasztót, ezért 
klímaromboló a multi, amely egyébként profitot szerez abból, hogy energiával, gázzal, 
árammal, vízzel látja el a lakosságot, csak a piac törvényszerűségei között szabjuk meg 
az árakat, mindezt kiegészítve egy nagyon erős ETS-rendszerrel, ami szintén egy 
cégprofit-struktúrára épül, nem arra, hogy a fogyasztót védje az elszabaduló áraktól. 
És van mellette egy másik vonal, ami szintén itt is a kisebbségre és nem a liberális 
mainstreamre tartozik, amely azt mondja, hogy nem, védeni kell a fogyasztókat, védeni 
kell a háztartásokat, mert nem ők azok, akik az üzleti döntéseket meghozzák arról, hogy 
milyen eszközökkel és hogyan termeljünk, és milyen profitstruktúrában termeljünk 
áramot vagy energiát. Tehát ez a klímarombolós kérdésre az én válaszom. 

Úgy gondolom, hogy a legfőbb ügyésszel kapcsolatos törvényjavaslat nem 
európai uniós ügy. De egyébként folyamatosan megy az Igazságügyi Minisztériumban 
a jogszabályok koherenciájának a felülvizsgálata. Ez egy észlelés volt. Egyértelmű, hogy 
minden egyes ilyen méltóság esetében a kinevezés és a visszahívás szabályai tükörképet 
kell hogy alkossanak, és itt volt egy diszkrepancia. Úgyhogy ezt nem tudom, hogyha 
jogi maximalizmusból indulunk ki, akkor nagyon fontos, hogy ezt rendezni kellett. 

Ha a Médiatanáccsal kapcsolatban nekem véleményem lenne, akkor szerintem 
jogállamisági problémánk lenne, hogyha nekem ezt véleményeznem kellene, mert ez 
egy független, önálló hatóság, amelyhez ilyen téren a kormánynak nincs köze. 

Közép-európai jogi képzés. Egyébként érdekes, hogy milyen jó információi 
vannak a szlovák igazságügyi miniszter asszonytól, hogy összeköszön, amit ön is mond, 
meg amit ő mondott. Nem kell egyébként ezzel feltétlenül egyetérteni. A V4-ekben az a 
csodálatos, hogy különböző politikai oldalakból jönnek a miniszterek és a kormányok, 
mégis pragmatikusan képesek együttműködni. Egyébként pedig közép-európai 
professzori hálózatnak nevezzük, nem V4-nek, és igenis van különbség a 
hozzáállásban, mert más az alkotmányfejlődés, más a történetünk itt Közép-
Európában, mint Nyugat-Európában, más a szabadsághoz való viszonyunk. Mi azért 
megküzdöttünk, nem örökbe kaptuk. 

Nemrég volt nálam Svájc külügyminisztere, európai ügyekkel foglalkozó 
minisztere, és ő is azt mondta, hogy elképesztő azt látni, és ebben egyetértettünk, hogy 
van egy folyamatos lopakodó kiterjesztő értelmezése a luxembourgi bíróságnak, hogy 
például mit gondolunk család fogalmán, családegyesítés fogalmán, és így próbálnak 
saját politikai agendát erőltetni, akár a migrációban, akár a genderkérdésben. Tehát 
igenis lehet egyfajta közép-európai józanságot képviselni abban, hogy nem állunk be 
ebbe a jogértelmezési sorba, és megmutatjuk jogirodalommal alátámasztva, hogy van 
másik út, van alternatíva akár vallásjogi kérdésekben, akár egyébként a modern élet 
kihívásai, amit a techóriások jelentenek, vagy éppen a család és alkotmányos fejlődés 
tekintetében van igenis különbség, mert nem vagyunk egyszínűek. Éppen ezért az 
Európai Unió jelmondata is: egyesülve a sokféleségben. Nagyon fontos. 

A klímarombolókról beszéltünk, a médiatörvényről beszéltünk. (Dr. Szél 
Bernadett: Pegasus.) A Pegasussal kapcsolatban ezzel a témával már minden létező 
kérdés elhangzott, és erre minden létező választ megadott a kormány. Egyébként 
nemrég volt a Nemzetbiztonsági bizottság napirendjén a kérdés, ahol a belügyminiszter 
úr és az arra illetékesek az ott helyet foglalóknak részletes tájékoztatást adtak. Tehát 
ezzel kapcsolatban nincs további mondanivaló. És egyébként is, Magyarországon a 
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nemzetbiztonsági szolgálatok a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelve végzik 
a tevékenységüket, erre megvannak a törvények. Egyébként ’95-ös jogszabályról van 
szó, közel 30 éves gyakorlatra épül.  

És akkor hadd mondjam még azt el Oláh képviselő úr kérdésére, a KEKVA-kra 
rákérdezett, hogy bár ezt sem érzem uniós területnek, de mivel olyan jó az 
együttműködés a magyar ellenzék meg a 7-es cikkelyes eljárásban érdekelt vádlóink 
között, ott is rendszeresen ilyen kérdéseket kapok. Nagyon jó érzés miskolciként nekem 
ezekre a kérdésekre válaszolni. Mindig ezt mondom, mint az interjúban is, amit 
egyébként a helyi lapnak adtam, hogy a miniszteri megbízatás határozott idejű, a 
miskolci szív meg egy életre szól. Ennél nagyobb megtiszteltetés az embernek nincs, 
hogy egyébként egy olyan kuratóriumban foglalhasson helyet, amelynek az a feladata, 
hogy sikeressé tegye a Miskolci Egyetemet, és regionálisan is hozzájáruljon ahhoz, hogy 
az emberek helyben maradjanak, hogy munkahelyek legyenek, hogy teljes karrierívet 
tudjunk egy teljes univerzitásjelleggel kiszolgálni a megyében. Ez, tisztelt képviselő úr, 
sokkal nagyobb felelősség, mint ahogy ez messziről kinéz.  

A Miskolci Egyetem például most fog tudni egy nagyon jó együttműködési 
megállapodást kötni az Ózdi Acélművekkel, amelynek a 20 százalékos korábbi állami 
tulajdonrésze átkerült az alapítványhoz. Ez nem profitszerzésről szól, hanem arról, 
hogy támogassa az Ózdi Acélművek a jövő kohómérnökeinek vagy - ha úgy 
tetszik - modern anyagmérnökeinek a képzését. Tehát érdemes a részletek szintjén 
tájékozódni, érdemes eljönni Miskolcra. Nagyon nehéz a 70 éve államigazgatási 
logikában, mereven és nehéz struktúrában működő egyetemeinket kizökkenteni ebből 
az álomvilágból, ebből a kicsit tetszhalott állapotból. Önmagukban is már nagyon 
sikeresek voltak eddig, de a modellváltás megadja azt a lehetőséget, hogy olyan új 
pályák nyíljanak ki előttünk, amelyben az üzleti élettel sokkal szorosabbra tudják fűzni 
a kapcsolatukat. Mi éjjel-nappal ezen dolgozunk. 

És egyébként helyet foglal a kuratóriumban a baloldali összefogás győztes 
polgármestere, Veres Pál, Miskolc polgármestere. Ezzel szorosabbra fűzzük egyébként 
a város és az egyetem együttműködését is. De egyébként olyan Bosch-gyárigazgató is 
helyet foglal benne, aki egy tisztes gépészmérnök, és egy német cégben volt képes saját 
erőből vezetői pozícióba lépni, és a Miskolci Egyetemen végzett. Mindenkit úgy 
válogattunk össze, hogy a régióért érezzenek felelősséget, és szívügyüknek tekintsenek 
egy olyan egyetemet, amelyet országosan nem feltétlenül mindenki tekintett eddig a 
szívügyének. Nekem az a célom, hogy a Miskolci Egyetemre jöjjön az ország és a világ 
összes műszaki ismertre vágyó kohómérnöke, bányamérnöke, és emellett tudjunk 
biztosítani nagyon magas színvonalú jogászképzést azoknak is, akik esetleg helyből 
jönnek, és szeretnének jegyzőként később elhelyezkedni Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, illetve a szűkebb pátriájukban.  

Tehát ez egy nagyon jó történet, és nagyon sajnálom, hogy befeketítik a 
különböző politikai nyilatkozatokkal és hírekkel, hogy már Brüsszelben is olyan 
kérdéseket kap az ember, hogy „és mentesítették őket az összes közbeszerzési meg ilyen 
törvény alól”. Hát, nem, tévút, mert minden külön ilyen jogszabály és átláthatósági és 
közérdekűadat-igénylési jogszabály vonatkozik a KEKVA-kra is, a közérdekű 
vagyonkezelői alapítványokra. 

A kötszegekkel kapcsolatban volt egy kérdés, hogy mennyit zárunk le, meg 
mennyit nyitnak ellenünk. Ez egy folyamatosan mozgó szám, de például most 
szeptemberben egyszerre vagy nyolcat sikerült lezárnunk. Tehát ez folyamatosan 
mozgó, nyílik is, meg le is zárul, és most mi egy olyan jó szériában vagyunk, hogy többet 
zárnak le, mint nyitnak. És az sem mindegy, hogy mit zárnak le, és mit nyitnak. Van 
olyan, hogy már rég megcsináltuk a jogszabályt, már régen megfeleltünk minden 
ítéletnek, de még azért kicsit szórakoznak velünk Brüsszelben, hogy még csak 
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halogatják, halogatják, hogy hónapokkal később jöjjön meg az az igazi papír, hogy el 
vagyunk eresztve a kötszegekből. 

De mondom, egy kérdésre korrekt választ próbálok adni, helyettes államtitkár 
úr azt mondja, hogy most, legutóbb 7-8 volt a szeptemberi csomagban, amit lezártak. 

Csak az uniós támogatottsággal kapcsolatban, mert azt mondta Oláh alelnök úr, 
hogy mindegy, hova kerülnek, mert úgyis rossz az az uniós politika. Szerintem addig 
jó, amíg nálunk van, addig lesz magyar érdekérvényesítés ebben az országban. Én 
láttam már olyan uniót, ahol baloldali kormány szoktatta hozzá az uniós partnereket a 
magyar uniós politikához, az a „hol kell aláírni?” politikája volt. Szörnyű volt azt látni, 
hogy nemhogy a képesség nem volt meg, de még az akarat sem arra, hogy tudjunk az 
ezer oldalak között olvasni, hogy hol van elrejtve a magyar érdek kijátszása. Nem 
egyszerű!  

Nem egyszerű a magyar diplomata élete, ezt mindannyian tapasztaltuk itt, de 
számunkra ez egy nagyon fontos küzdelem. És ha csak azt nézzük, hogy mik azok a 
szimbolikus ügyek, ahol, hát sajnos, már megint a magyaroknak volt igaza, és 
vállveregetés helyett egy jó nagy pofont kaptunk, akár a kerítésépítés 2015-ben, akár a 
rezsiharc, már most kopogtat be a valóság, és meggyőződésem, hogy az LMBTQ-
propaganda megállítása kapcsán is mi nem akarunk eljutni oda, ahol már a nyugat-
európai országok valóságát látjuk, és elrettentő, ami történik.  

És ha csak azt nézzük, hogy 2010-ben, amikor átvette a konzervatív kormány a 
kormányrudat, ezt államtitkár úr súgta ide nekem, akkor 34 százalékon volt 
Magyarország uniós támogatottsága, most a 80 százalékot csapdossa. Tehát ha ez egy 
elidegenítő, Unió-ellenes politika lenne, akkor nem ezek lennének a számok, tisztelt 
képviselő úr!  

És ezért is fontos, hogy hű európaiként viszont a magyar érdekeket a 
legvégsőkig, a falig is képviselve ülünk a tárgyalóasztalnál, és a lengyel példa is mutatja, 
én ezt mondtam a kollégáknak is a múlt héten Luxemburgban, hogy hálásaknak kellene 
lennünk a lengyeleknek, hogy ilyen bátrak voltak, és egy folyamatos, törvénytelen 
hatáskörbővítésre tudtak egy nemet mondani, egy falat építeni, és azt mondták, hogy 
eddig, és ne tovább.  

Az elnök úr kérdésére akkor áttérek, hogy igen, ezek Biblia-értékű szerződések, 
amelyekben színtisztán le vannak fektetve, hogy a közös célok elérése érdekében 
melyek azok a területek, amelyeket egymással megosztva, közösen gyakorolunk, ezért 
átadunk a szuverenitásunkból valamit, hogy közösen sikeresebbek lehessünk, legjobb 
példa erre a versenypolitika, a környezetpolitika, a klímaharc. Tudjuk, hogy együtt 
sikeresek lehetünk. Ehhez át kellett adni hatásköröket, és csak ott van uniós jog, ahol 
átadott hatáskörök vannak.  

Ebből az is következik, hogy csak ott lehet az uniós jog primátusáról beszélni, 
ahol van uniós közös hatáskör. És amikor egy tagállami bíró alkalmazza az uniós jogot, 
neki az első lépésnek annak kell lenni, hogy megnézzem, hogy milyen területen 
lépkedek, osztott hatáskörben vagyok, vagy tagállami hatáskörben vagyok. És ezt az 
alapvető elvárást nem a lengyel alkotmánybíróság, hanem teljesen más országok, 
Németország, csak a közelmúltat ha említhetem, de Olaszország, Románia, és 
sorolhatnám még, Dánia, a déli országok közül Spanyolország is megállapította már 
alkotmánybírósági szinten, csak mivel nem Lengyelországról volt szó, ezért nem vette 
észre, nem érdekelt senkit, mert nem kellett politikailag támadni azokat az országokat. 
Egyértelmű nyílt politikai támadásról van szó.  

Van két olyan erős kormány Közép-Európában, amely nem áll be a liberális 
fősodorba, és nem kell messzire menni ezektől a 7-es cikkelyes, meg kondicionalitási 
meg mindenféle jogállamisági köntösbe bújtatott politikai boszorkányüldözésektől, 
csak addig kell elmennünk, hogy a biztosi meg a politikusi nyilatkozatokat keressük 
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vissza tavaly decemberből meg novemberből, amikor a tetőfokára hágott a magyar vétó 
és a lengyel vétó miatt a hangulat, és egyenesen azt mondták, hogy ki kell éheztetni 
ezeket az országokat, amelyek nem állnak be a sorba. Azt mondta Helena Dalli máltai 
genderfelelős biztos asszony, akivel nekem egyébként egy nagyon jó szakmai 
kapcsolatom volt még államtitkárként, és nagyon jól meg tudtuk beszélni a dolgainkat, 
azt mondta, hogy: aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, azaz aki nem áll be a 
sorba, annak ne adjunk uniós pénzt. Aki nem áll be LMBTQ-kérdésben a sorba, az ne 
kaphasson uniós pénzt. Tehát ez kerek perec!  

Itt nem jogi vitákról van szó, hanem értékvitákról, és egész egyszerűen egy 
progresszív liberális baloldali trend nem hagyja azokat az országokat, ahol a 
társadalom akaratát felvállalva egész egyszerűen nemet mondanak a politikákban 
ezekre a fősodorú kérdésekre, amelyek, hangsúlyozom, nem osztott hatáskörök. 
Semmi közük azokhoz, hogy a gyermekeinket hogyan neveljük, kivel akarunk együtt 
élni, nincs köze ezekhez a kérdésekhez az Európai Uniónak.  

Úgyhogy én utolsó pontként, nem tudom, még mit hagytam ki… Igen, Bana 
képviselő úrnak volt egy kérdése, akkor arra még visszatérek, csak ehhez a témához 
még annyit szeretnék mondani, hogy a népszavazás kapcsán az is benne van, legalábbis 
tanult kollegák ezt így tudják, hogy megerősítő törvény is van, tehát akaratot 
megerősítő törvény, tehát nem feltétlenül akadály, hogy van egy jogszabály már az 
adott témakörben, mert azt meg lehet erősíteni népszavazással. És a migrációs 
kérdésben is rendkívül fontos felhatalmazást ad egy brüsszeli tárgyalásra, hogy az 
ember úgy mond nemet a migránsbarát országoknak, hogy tudja, hogy ott van egy 
nagyon erős felhatalmazás, mert az embereket a magyar kormány meg merte kérdezni 
a 2010-es évek legérzékenyebb közpolitikai kérdéséről, amelyet nem biztos, hogy más 
kormányok fel mernének tenni Nyugat-Európában az embereknek, mert lehet, hogy 
félnének a választól, amit kapnak.  

Ugyanez a fontos megerősítés szükséges ahhoz, hogy a jövőben - mert ez az 
LMBTQ-lobbi jönni fog, és látjuk, hogy mi történt Nyugaton, ez jönni fog - kell egy 
felhatalmazás, hogy bizton lehessen ezeket az álláspontokat képviselni.  

És természetesen az ítéletet el fogjuk fogadni, Bana képviselő úr, ha a 
kondicionalitás kapcsán ez megjön, és örülök, hogy kitért rá, mert elfelejtettem 
mondani, amennyire rosszul esik az, hogy a Sargentini-jelentés szavazatszámlálásán 
közel három évet ücsörögtek, ami két mondatnak a grammatikai értelmezése 
egyébként, mint jogi kihívás - egy elsőéves joghallgatónak nem okozna szerintem egy 
hétnél több gondolkodási kihívást vagy lehetőséget - , ehhez képest, ha valaha volt 
szerintem bonyolult kérdése az európai uniós jognak, az, hogy hogyan definiáljuk a 
jogállamiságot meg annak az elveit, meg annak az elveinek a megsértését, meg ezt a 
rendeletet hogyan lehet egyébként jogbiztonságilag egy rendes mederbe terelni, és úgy 
gondolja a taláros testület Luxemburgban, hogy erre elég lesz hat hónap, ez ékes 
bizonyítéka annak, hogy politikai befolyás meg nyomás alá kerültek. Amit az Európai 
Parlament csinál, az teljesen felrúgja az intézmények közötti lojális együttműködés 
elvét, egyszerre akar lenni a vádló, az ügyész, a bíró. És szerintem rendkívül káros az, 
hogy az Európai Bizottság nem azt mondja az első perctől kezdve, hogy elnézést, én 
aláírtam valamit, a tagállamoknak vagyok elsősorban felelős, hiszen ők az Európai 
Uniónak a vezetői, de nem az Európai Parlament.  

Az Európai Parlamentnek az illegális magatartására pedig több politikusnak 
illene felhívni a figyelmet, és nem álságosan félni ettől a zsarolástól. Most perrel 
fenyegetik a Bizottságot, és a nyáron meg voltak határozatok, és érdekes módon akkor 
született meg a gyorsítási kérelemről a döntés is, úgyhogy ennek fényében azt látjuk, 
hogy december 2-án számíthatunk főtanácsnoki indítványra, és azt néhány héttel fogja 
követni az ítélet.  
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Tehát év vége, vagy jövő év eleje, amire számítunk, hogy lesz ítéletünk, és akkor 
majd az a helyzet lesz, hogy akkor lépjük át a hidat, amikor odaértünk. Ha hatályban 
marad ez az eljárás, akkor elemezni kell a maradó szövegben, hogy milyen jogi 
lehetőségei vannak egy megtámadott tagállamnak a védekezésre, mert azért vannak itt 
még jogi lehetőségek a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet is és a kérdéseket is.  

 
ELNÖK: (Dr. Oláh Lajos és dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Az időnk sajnos 

előrehaladt, és én szeretném félbeszakítani ezt a sokszor parttalan vitát. Egy-egy percre 
megadom a szót, és akkor még utána egy nagyon rövid válaszra miniszter asszonynak, 
mert szeretnénk befejezni a bizottsági ülésünket, és még van egy napirendi pont. Oláh 
Lajos!(Dr. Tilki Attila távozik a bizottság üléséről.) 

 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Miniszter 

asszony, talán nem meglepő, de nagyon sok mindenben nem értünk egyet. És igaza 
van, nem egyszerű magyar diplomatának lenni, aki Mussolini rokonát tudja felhívni, 
hogyha valamit szeretne elintézni.  

Az egyetemi kérdéseket nem nyitnám ki. Önök azt a fáradságot se vették, hogy 
nagyon sok egyetemnek a rektorát berakják ezekbe a kuratóriumokba, önöknek ez se 
volt fontos. (Dr. Varga Judit: Más szisztéma…) 

Egy kéréssel szeretnék önhöz fordulni, hogy amely kérdésekre nem válaszolt, 
hogyha megtenné, lehet, hogy nem uniósak voltak, de nagyon megköszönném, ha 
kapnánk rájuk választ. Ilyen például az időközi választás, vagy az 
információszolgáltatás a Coviddal kapcsolatosan, tehát jó pár kérdés elhangzott. Arra 
kérem tisztelettel önt, hogy ezekre válaszoljanak, nem most, hanem írásban, mert az 
idő tényleg rövid. Köszönöm szépen. (Dr. Varga Judit: Jó, köszönöm szépen!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ezt akartam javasolni. Szél Bernadett képviselő 

asszony, röviden! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen. Az ön által használt, 

médiának mondott különböző válaszait eddig is ismertem. Nagyon sajnálom, hogy a 
mostani prezentációjában, bemutatójában nem tért ki olyan részletkérdésekre, amik 
alapján valóban vita vagy legalábbis egy értelmes párbeszéd tudott volna kibontakozni.  

Egyrészt továbbra is felteszem önnek a kérdést, hogy mit jelent az, hogy a 
klímarombolók fizessenek? Ön azt mondta, hogy a multik fizessenek. Milyen multikra 
gondol pontosan, és hogyan fog a magyar háztartások költségvetésében jelentkezni az, 
hogyha az árak emelkedni kezdenek? Mert nyilván ráhárítják a fogyasztókra. Tehát mi 
a konkrét terv, hogy a ’30-as és az ’50-es klímatervek meg tudjanak valósulni? 

A másik pedig az, hogy én őszintén nem értem, amit a gyermekjogokkal 
kapcsolatban mondani próbált. Ha jól értem, lopakodó törvényalkotás vagy jogalkotás, 
amit nagyon sokszor elmondott igazából minden kérdés kapcsán, azt vizionálta, vagy 
azt tárta föl nekünk, hogy ön azt látja, hogy Brüsszelben hogyan lopakodnak különböző 
eszmeiségek. De akkor melyik pont az, ahol benne van az, amit ön nyilatkozott ezzel 
kapcsolatban? Tehát mutassa meg ezt a pontot, és az mellé szeretném tenni az ön 
nyilatkozatát, és a kettőt szeretném, hogy egyértelmű legyen, hogy a kettő 
összefüggésben áll egymással, mert azzal nem tudok mit kezdeni, hogy vannak ilyen 
lopakodó ideológisták Brüsszelben. Önnek nagyon határozott álláspontja volt. 

A másik az, hogy Ökrös államtitkár úr azt mondta, hogy benne van egy átfogó 
energiahatékonysági stratégia valamelyik dokumentumban. Kérem, azt küldje meg 
nekem az államtitkár úr, vázolja, mutassa meg, hogy konkrétan ezt hol látja. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): De még van mondanivaló. 
 
ELNÖK: Kettő percről volt szó. Bocsánat. Egy fél perc. Tessék parancsolni! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak azt szeretném 

megkérdezni miniszter asszonytól, hogy amennyiben megszületnek az igen válaszok az 
öt kérdésre, akkor új jogalkotásra van szükség? Tehát ez a mostani törvény, amit 
megalkottunk, a gyermekvédelmi törvény, alkalmatlan arra, hogy teljesítse a célokat? 
Szükséges ez az öt sikeres válasz, hogy valami más jogalkotás szülessen? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter asszony, válaszadásra visszaadom a szót. 
 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Nem tudom, az írásbeliséget 

melyikre értették és hogyan. Szerintem el tudjuk küldeni a képviselő asszonynak azt 
a… Konklúzióról beszélünk, mert ön a stratégiát keveri ide, a gyermekjogi stratégiát, 
amire hivatkozik a konklúzió. Tanácsi konklúziót, nem gyermekjogi stratégiát kellett 
műfajilag vétóznunk a múlt héten vagy a múlt hét előtt, hanem a konklúziót, amely 
politikai nyilatkozat, és az emel be olyan dolgokat, amelyek nem feltétlenül egyeznek 
meg… 

 
DR. SZÉL BERNADETT  (független): Legyen kedves, küldje meg. 
 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Úgyhogy a konklúzió 6. alpontjáról 

beszéltünk, ahol ez a gender inclusiveness kifejezetten belekerült. Hosszú tárgyalási 
folyamat volt, a szövegek folyamatosan alakultak. A tanácsi konklúzió, nem a 
gyermekjogi stratégia volt a vétó tárgya. 

 
DR. SZÉL BERNADETT  (független): És ebből hogyan következik, hogy a 

magyar iskolákban… 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, miniszter asszony beszél, képviselő asszony. 
 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Úgy, hogy ott van, hogy gender 

inclusiveness, különben nincs benne más, ez egyértelműen, expressis verbis erre 
vonatkozik, igen, mert ez pozitív diszkriminációval ezeket behozza, másokra nincs 
tekintettel. 

 
DR. SZÉL BERNADETT  (független): Ebből hogy következik az, amit 

Magyarországon nyilatkoznak? 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, miniszter asszony beszél. 
  
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Meg fogja kapni a szöveget hozzá. 

Egyébként meg lépjük át a hidat, ha odaértünk, legyen meg a népszavazás, és akkor 
meglátja a jogalkotó, hogy milyen feladat származik ebből. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Asszony! Köszönjük szépen a 

meghallgatást. Valóban látszik, hogy jó helyre kerültek az európai ügyek a kormányon 
belül, hogy az ön tárcája kapta meg, és ön képviseli és munkatársai az európai 
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intézményekben. Azt is látjuk, hogy más állami tisztviselő már régen elveszett volna az 
európai intézmények között, nem egyszerű átlátni, de mivel önnek kiváló gyakorlata, 
elmúlt 10 éves gyakorlata van, jól látja ezt. Szeretnénk megköszönni azt a helytállását 
még egyszer, amit ön és munkatársai végeznek a magyar emberek érdekében. 
Köszönjük szépen.  

 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, még van egy rövid napirendi pont, a 2-es, 

úgyhogy ne menjenek el, csak elköszönök miniszter asszonytól. (Dr. Szél Bernadett 
távozik az ülésről.) 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim. Folytatjuk bizottsági ülésünket a 
második napirendi ponttal, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim 
már a T/17188. számú dokumentummal vehettek kézhez. A Házszabály 44-45. §-a 
alapján részletes vitát folytatunk a vitához kapcsolódó bizottságként, egyébként uniós 
napirendi pont. Köszöntöm a napirendi pont előterjesztőjét a Pénzügyminisztérium 
részéről, Czeti András főosztályvezető urat.  

Tisztelt Bizottság! A mai részletes vitában módosító javaslatok hiányában a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében felsorolt feltételek vizsgálatára kell 
koncentrálnunk. Ennek alapján a bizottságunk kiemelten vizsgálja az európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek való megfelelést. Ezennel megnyitom a vitát. Elsőként 
a kormány képviselőjének, főosztályvezető úrnak adom meg a szót, hogy ismertesse 
röviden a törvényjavaslatot, illetve nyilatkozzon a 44. § (1) bekezdésének való 
megfelelőségéről. Tessék parancsolni! 

Dr. Czeti András szóbeli kiegészítése 

DR. CZETI ANDRÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Szeretném a legfontosabb szemponttal kezdeni: 
nyilatkozom, hogy a napirenden lévő T/17188. számú törvényjavaslat megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.  

A törvényjavaslat a korábbi években megszokott szerkezetben készült el, 
főkötete tartalmazza a törvényjavaslatot, annak öt mellékletét, az általános indokolást 
és a részletes indokolást, valamint az indokolás mellékleteit. A főkötetet továbbá 
kiegészíti kilenc fejezeti kötet. 

A benyújtás előtt az előzetes törvényjavaslat határidőre átadásra került az Állami 
Számvevőszéknek, amiről az ÁSZ megállapította: „a 2020. évi zárszámadási 
törvényjavaslatban szereplő teljesített költségvetési bevételi és kiadási adatok 
megbízhatóak. A zárszámadási törvényjavaslat szerkezete és tartalma a jogszabályi 
előírásokkal összhangban van. A 2020. évi központi költségvetés végrehajtásában jog- 
és hatáskörrel rendelkezők szabályszerűen gazdálkodtak a közpénzekkel.” 

És most engedjék meg, hogy röviden ismertessem a 2020. évi költségvetés 
teljesülésének legfontosabb számait és tendenciáit. 

2020-ban a gazdasági költségvetési folyamatok alakulását illetően a 
koronavírus-járvány világszerte felülírta a korábbi várakozásokat. Az Európai Unió 
gazdasága jelentősen zsugorodott. Az Eurostat szerint a tagállamok tavaly átlagosan 
5,9 százalékkal estek vissza; Magyarországon ehhez képest kisebb mértékben, 4,7 
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százalékkal csökkent a gazdasági teljesítmény. Ez részben annak köszönhető, hogy a 
korábbi évek fegyelmezett fiskális politikája miatt Magyarország stabil 
államháztartással és erős fundamentumokkal rendelkezett a válságkezeléshez, 
másrészről pedig az év során megtett válságkezelési intézkedések hatékonyan 
tompították a visszaesést. 

Negatívan hatott a költségvetési egyenlegre, hogy a tervezett 4 százalékos GDP-
növekedéssel szemben 4,7 százalékos gazdasági visszaesés következett be, közel 
1100 milliárd forinttal kevesebb pénzforgalmiadó- és járulékbevétel érkezett, mint 
terveztük, a kiadási oldalon pedig a válság kezelésére év közben létrehozott Járvány 
Elleni Védekezési Alapból 945 milliárd forint, a Gazdaságvédelmi Alapból 
4031 milliárd forint forrásbiztosítás teljesült. Mindezek eredményeként az 
államháztartás pénzforgalmi hiánya 5422 milliárd forint lett, ami a GDP 11,3 százaléka. 
Európai uniós módszertan szerint számolva a kormányzati szektor hiánya a tervezett 1 
százalékot többszörösen meghaladva 8 százalék lett. A GDP százalékában kifejezett 
kormányzati adósság pedig a 2019. év végi 65,5 százalékról 80,1 százalékra növekedett. 

A nemzetgazdaságban a járvány ellenére a munkavállalói jövedelmek volumene 
nem csökkent, ami a munkahelyek megőrzését támogató intézkedéseknek és a válság 
közepette is jelentősen emelkedő béreknek volt köszönhető. A reálkereset 2020-ban 
6,2 százalékkal nőtt. 

Fontos kiemelni, hogy a beruházási ráta 26,8 százalékon alakult, több mint 
3000 milliárd forint összértékű kormányzati fejlesztés valósult meg a gazdaságban, 
amivel az állami beruházások 2019-hez képest nominálisan 4,5 százalékkal 
növekedtek. Az év egészét tekintve a folyó fizetési mérleg GDP-arányosan 1,6 
százalékos hiánnyal, a külfölddel szembeni finanszírozási képesség 0,4 százalékos 
többlettel zárt. (Dr. Oláh Lajos távozik a bizottság üléséről.) 

A kormány a 2020-as évre 2,8 százalékos inflációt tervezett, amihez képest 0,5 
százalékkal magasabb lett a tényadat. És most hadd ismertessem kicsit részletesebben 
az uniós programok számadatait! Ezeket a számokat a törvényjavaslathoz készített 
részletes indokolás mellékletei között a főkötet 491. oldalától kezdődően, 13 részletes 
táblázatban találhatják meg.  

Először nézzük a kiadási oldalt! A költségvetés uniós vonatkozású sorai 2020-
ban összesen 2033 milliárdforint kiadást teljesítettek, ami 351 milliárd forinttal 
meghaladta a tervezett értéket.  

A legtöbb uniós kiadás a törvény 1. mellékletének XIX. fejezetében található, ami 
az uniós fejlesztéseket összegzi. A Széchenyi 2020 operatív programok a tervezett 1339 
milliárd forint helyett összesen 1599 milliárd forint kifizetést teljesítettek. Az európai 
területi együttműködési programokon keresztül 17 milliárd forint került kifizetésre, 
ami 10 milliárd forinttal elmaradt a tervezett értéktől. 

A vidékfejlesztési és halászati programok keretében viszont a tervezett 163 
milliárd forinttal szemben 252 milliárd forint kifizetés teljesült, ami közel 20 
százalékkal haladta meg a 2019. évi kifizetéseket.  

Az egyéb uniós programok, ide tartozik többek között az európai 
hálózatfinanszírozási eszköz vagy a svájci-magyar együttműködési program, összesen 
148 milliárd forint kifizetést teljesítettek, ami 4 milliárd forinttal lett kevesebb a 
tervezettnél. 

Az eddig felsorolt XIX. fejezetbe tartozó előirányzatok teszik ki a központi 
költségvetésből teljesített uniós kiadások 99 százalékát, de egy fontos 1 százalék még 
megtalálható a törvény két másik helyén. Ezek közül az első az Agrárminisztériumhoz 
tartozó XII. fejezet, ahol összesen 12,4 milliárd forintot terveztünk az iskolatej, az 
iskolagyümölcs, a méhészeti program, a zoonózismentesítési programok és a termelői 
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értékesítő szervezetek, a tészek induló támogatásaira. Ezek a kiadások 13,9 milliárd 
forintban teljesültek.  

A másik ilyen hely pedig a Belügyminisztériumhoz tartozó XIV. fejezet, ahol 
összesen 9,2 milliárd forintot terveztünk a három belügyi alap kiadásaira. Ezek a 
kiadások 9,6 milliárd forintban teljesültek.  

És most térjünk át a bevételi oldalra! Az uniós programok központosított 
bevételei a törvény 1. mellékletének XLII. fejezetében kerülnek elkönyvelésre. Tavaly a 
költségvetésen keresztül összesen 1681 milliárd forintban teljesült bevétel, ami 218 
milliárd forinttal volt több, mint az előző évi bevétel, és 199 milliárd forinttal haladták 
meg a tervezett értéket. A jelentős túlteljesítés oka, hogy a 2020-’21-es pénzügyi évben 
a kohéziós programoknál a tagállamoknak lehetőségük volt az uniós elszámolások 
benyújtásakor a szokásos 85 százalékos társfinanszírozás helyett 100 százalékos 
finanszírozást lehívni a Bizottságtól.  

A bevételek összességében kedvező alakulásának hatására 2020. év végére a 
2014-’20-as több éves pénzügyi ciklusban rendelkezésre álló kohéziós kereteink 62 
százalékát már ténylegesen lehívtuk a Bizottságtól, amivel a forráslehívás és az 
abszorpció terén a legsikeresebben teljesítő tagországok között, a felső harmadban 
helyezkedünk el, a V4-körben pedig Magyarország az első helyen áll.  

A XLII. fejezetben a központosított bevételek között külön kategóriát képeznek 
az egyéb uniós bevételek. Itt számoljuk el a vámok beszedéséhez kapcsolódó 
visszatérítéseket, illetve a korábbi uniós támogatások utólagos megtérüléseit. Ezek a 
bevételek a tervezett 17,1 milliárd forinthoz képest 17,8 milliárd forintra teljesültek.  

A nemzeti költségvetésben elszámolt uniós bevételeken és kiadásokon túl fontos 
tételeket képeznek még a költségvetésen kívül beérkező uniós agrárpiaci támogatások 
és a gazdáknak juttatott közvetlen termelői támogatások. Ezeken a jogcímeken 2020-
ban a tervezett 430 milliárd forinttal szemben 516 milliárd forint uniós támogatás 
érkezett be az országba. Tehát az összes felsorolt tételt figyelembe véve a költségvetésen 
keresztül és a költségvetésen kívül mindösszesen 2216 milliárd forint érkezett 
Magyarországra uniós forrásokból.  

A zárszámadási törvényjavaslat elkülönítve jeleníti meg az EU-költségvetés felé 
teljesített hozzájárulásainkat. 2020-ban összesen 450 milliárd forintot fizettünk be az 
EU költségvetésébe, akár azt is mondhatnánk, hogy Magyarország napi 1,2 milliárd 
forinttal finanszírozta az Európai Uniót. Az éves befizetésünk 52 milliárd forinttal lett 
magasabb, mint a tervezett érték, ami elsősorban az uniós költségvetés többszöri 
évközi módosításából adódott, de kisebb mértékben az árfolyamváltozás is hatással 
volt rá.  

Az elmondottakat röviden összegezve: pénzforgalmi szempontból 
Magyarországra összesen 2216 milliárd forint uniós forrás érkezett, ami szemben áll a 
450 milliárd forint értékű befizetéseinkkel. Tehát az uniós módszertan szerint 
számolva 2020-ban a nettó pozíciónk 4,8 milliárd euró volt, ami a bruttó nemzeti 
össztermék, a GNI 3,6 százaléka. Ez az arány 0,1 százalékponttal marad el a 2019. évi 
3,7 százalékos értéktől. Ezzel az aránnyal a nettó pozíció vonatkozásában a tavalyi 
évben Magyarország - Litvánia és Horvátország mögött - a 27 tagország között a 
harmadik helyet érte el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Főosztályvezető úr mindent elmondott, amivel én 
egyetértek, ezért a most megnyitandó vitában én nem kívánok hozzászólni, mert 
teljesen egyetértek főosztályvezető úrral. 

Kérdezem képviselőtársaimat… (Jelzésre:) Röviden, Balczó alelnök úr! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Rövid leszek. Köszönöm 
szépen főosztályvezető úrnak az adatok részletes ismertetését. Nyilvánvalóan nincs 
kétségem afelől, hogy pénzügyi szemléletben számszerűen ez rendben van.  

Nyilván amikor én politikusként megítélem az elmúlt évi költségvetésünk 
végrehajtását, akkor én azt is mérlegelem a döntésemben, hogy hogyan látom, hogy az 
általam legcélszerűbb módon, leghatékonyabban lettek felhasználva vagy sem a 
források.  

Tehát a jelenlegi szavazatom nem arra vonatkozik, hogy mindannak, amit ön 
pénzügyminisztériumi főosztályvezetőként elmondott, a hitelét megkérdőjelezném. 
Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több hozzászólás nincs, végül engedjenek meg 
két mondatot! 

A tavalyi évet a Covid-19-járvány okozta gazdasági visszaesés határozta meg, 
ahogy főosztályvezető úr is elmondta, ami miatt az uniós költségvetési és 
adósságszabályok is felfüggesztésre kerültek. Továbbá a különleges jogrend bevezetése 
miatt életbe lépett az adósságszabályhoz kapcsolódó mentesítési záradék; továbbá az 
európai uniós támogatások kapcsán a tavalyi évben is jelentős, összesen közel 1700 
milliárd forint kifizetés történt a kedvezményezettek részére a költségvetésen keresztül, 
és ehhez jönnek még 515 milliárd forint értékben a közvetlen termelői támogatások és 
az agrárpiaci támogatások, ahogy főosztályvezető úr is említette. Köszönjük szépen. 

Tisztelt Bizottság! A vita lezárása után szavazást rendelek el. Az első kérdésem, 
képviselőtársam figyelmét kérem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/17188. számú 
törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. 
Aki egyetért, kérem, tegye fel a kezét. (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúan elfogadta. 

Ezek után a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/17188. számú törvényjavaslat 
részletes vitáját bizottságunk lezárja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A bizottságunk 
egyhangúan ezt is elfogadta. 

Utolsó teendőnk a jelentésről való döntés, amely a mai vitában elhangzottakat 
foglalja össze. Ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita főbb megállapításait 
összefoglaló jelentést fogadjunk el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással elfogadtuk. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Én megköszönöm a bizottságnak a kitartó jelenlétét. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére előreláthatólag 
2021. november 8-án, 10 óra 30-tól kerül sor majd az Apponyi Albert gróf teremben. 

Képviselőtársaim részvételét köszönöm, főosztályvezető úrnak a megjelenését. 
A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 22 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Földi Erika 


