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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 12perc) 

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 2022-2026-os ciklusának első 
Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az 
Országgyűlés munkatársait, meghívott vendégeinket, a szakértőket és a sajtó igen tisztelt 
munkatársait.  

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 

Második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően elektronikus úton megkapták a napirendi javaslatomat. A mai 
napra három napirendi pont megtárgyalását terveztem. Az első dr. Navracsics Tibor 
területfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása. Tesszük mindezt az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44.  § (2) bekezdése alapján. Ezután 
következik a bizottság feladatainak áttekintése és döntés a bizottság működését érintő 
kérdésekben, ez a bizottság képviselőire tartozó napirendi pont. 13 órától pedig dr. Varga 
Judit igazságügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, esetleg van-e valakinek kérdése a napirendi 
pontokkal kapcsolatban. (Nincs ilyen jelzés.) 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 egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok 
megtárgyalását. 

Tisztelt Bizottság! Napirend előtt engedjék meg, hogy köszöntsem ülésünkön az új 
tagjainkat, Balassa Péter képviselőtársamat a Jobbik részéről, mint bizottságunk 
alelnökét; Gy. Németh Erzsébetet a Demokratikus Koalíció részéről. Sok sikert és sok erőt 
kívánok nekik a bizottsági munkához, és természetesen köszöntöm a régi-új tagokat is, 
Tessely Zoltán alelnök urat, aki szintén alelnöki pozíciót tölt be; Csöbör Katalin 
képviselőtársamat a Fidesz részéről; dr. Juhász Hajnalkát a KDNP részéről, és két kiváló 
férfit, Riz Gábort és dr. Tiba Istvánt a Fidesz részéről. Hát, ezek vagyunk mi, az 
Országgyűlés legfontosabb bizottsága, ahogy gyakran szoktam magunkat aposztrofálni. 
(Derültség.) 

Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése 
alapján) 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, 
dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásához.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! A házelnök úr május 17-ei állásfoglalása alapján bizottságunk 
két miniszterjelöltet hallgat meg, elsőként a területfejlesztési miniszterjelöltet. Miniszter 
urat korábbi oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztosként 
és természetesen miniszterként is többször hallgatta meg a bizottságunk. Korábban 
megjegyeztem, hogy olyan sokszor vett részt bizottsági ülésünkön, hogy elnyerte 
bizottságunk tiszteletbeli tagsága kiérdemelt címét. 

Az egyik ilyen korábbi közös ügyünk, emlékeztetem miniszterjelölt urat, az EPPO, 
az európai ügyészség kérdésköre volt. A jelen ciklusban az uniós források, azaz ismertebb 
nevén az MFF, a több éves pénzügyi keret és egy másik rövidítés, az RRF, a Helyreállítási 
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és Ellenállóképességi Eszköz kormányzati koordinációja lesz feladatának a fókuszában. 
Én úgy hiszem, hogy miniszterjelölt úr előtt nem ismeretlen az Európai Unió működése, 
hiszen mint biztos, kiválóan állt helyt a biztosi kollégiumban, és kiválóan ismeri az 
Európai Unió működését, tehát úgy hiszem, hogy ez a tárca a portfóliójával megfelelően 
jó kezekbe kerül. 

Tisztelt Miniszter Úr! Akkor hozzákezdünk a miniszterjelölti meghallgatásához. A 
szokásjog alapján önt megilleti egy rövid expozé. Kérem, hogy röviden vázolja azt a 
politikát, amit ön az elkövetkezendő ciklusban szeretne elvégezni a minisztériumában.  

Szeretném emlékeztetni miniszterjelölt urat, hogy mi az Európai ügyek bizottsága 
vagyunk, tehát a mi portfóliónk az Európai Unió, és arra kérem képviselőtársaimat, hogy 
elsősorban az Európai Unióval összefüggő kérdéseket tegyenek fel. Természetesen 
mindenki arról kérdez, amiről akar. Általában véve az időspórolás szempontjából mi erre 
szoktunk fókuszálni. Ezután megnyitom a vitát, a képviselő asszonyoknak és uraknak 
lehetőségük lesz a kommentekre, illetve a kérdésekre. Ezeket a kérdéseket összegyűjtjük, 
és visszaadom a szót a miniszterjelölt úrnak.  

Ha szükséges, akkor még egy második kört is nyitok. Itt is összegyűjtjük a 
kérdéseket, ha valakibe még beszorult volna néhány gondolat, akkor lehetősége lesz ezek 
kifejtésére. Ezután visszaadom a szót miniszterjelölt úrnak, és utána pedig a bizottságunk 
szavaz. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Öné a szó, tessék parancsolni! 

Dr. Navracsics Tibor tájékoztatója 

DR. NAVRACSICS TIBOR területfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
megvitathatjuk az előttünk álló ciklus legfontosabb feladatait.  

Ami az én működési területemet illeti, ez két fontosabb részre osztható: egyrészt 
az európai uniós források felhasználásának felügyelete, illetve az ezzel kapcsolatos 
teendők, másrészt pedig a területfejlesztés, illetve a területi politika tágabb értelemben 
véve, ennek a kialakítása, illetve az új céloknak megfelelő működtetése, és lehetőség 
szerint annak az előkészítése, hogy a 2027-ben lejáró 7 éves költségvetési időszakot 
követő újabb költségvetési időszakra már a területi szemlélet is megjelenjen 
Magyarország fejlesztéspolitikájában. 

A két terület összefügg, hiszen jelentős részben az európai uniós források adják a 
motorját a magyar gazdaság legfőbb beruházásainak, illetve a területfejlesztési 
politikának is. Ebből adódóan én úgy gondolom, hogy a kettőt együtt kezelve tudjuk 
kialakítani azt az új, korszerű fejlesztéspolitikát, amely az elkövetkező időszakokban 
Magyarországot továbbra is növekedési pályán tartja, úgy, hogy egyben a területi 
kohéziót is erősíti, azaz a leszakadó térségeket lehetőség szerint hozzásegíti ahhoz, hogy 
felzárkózzanak a nemzeti, illetve az uniós átlaghoz; a versenyképes és élen járó térségek 
számára pedig lehetővé tegye azt, hogy az Európai Unió versenyképes térségei közé 
emelkedve húzzák magukkal a többi térséget. 

Önmagában az én megbízatásom is távolabbi múltra is visszatekinthet, hiszen az 
európai uniós forrásokkal foglalkozó speciális egységeknek az embrionális előzményeivel 
találkozhattunk már az Antall-kormány idején, illetve Horn Gyula miniszterelnöksége 
idején, a miniszterelnöki kabinetben jött létre az első olyan specializálódott egység, amely 
kifejezetten európai uniós, akkor még csatlakozási források menedzselésével 
foglalkozott. A későbbi képviselők közül Mesterházy Attila is ott kezdte meg annak idején 
a köztisztviselői karrierjét, illetve Heil Péter, aki pedig aztán később a Fejlesztési 
Ügynökségnél is dolgozott. Az első Orbán-kormány idején pedig Boros Imre tárca nélküli 
miniszterként látta el a Phare, tehát az előcsatlakozási alapok folyósításával kapcsolatos 
munkálatokat, ilyen értelemben tehát ez nem előzmény nélküli. A területfejlesztési rész 
pedig még magától értetődőbb módon tekinthet vissza kormányzati előzményekre.  
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Engedjék meg, hogy röviden bemutassam önöknek azt a három embert, aki az én 
munkában a legfontosabb szerepet fogja játszani, és akikkel önök  is vélhetően majd a 
legintenzívebb kapcsolatban lesznek, hiszen míg én miniszterjelölt vagyok, azért vannak 
államtitkárjelöltjeim is, és reméljük, hogy mindannyian sikeresen vesszük majd az 
előttünk álló akadályokat.  

A tőlem leginkább jobbra ülő úr Ágostházy Szabolcs, aki talán már ismerős az önök 
számára, hiszen ő jelenleg is a Miniszterelnökségen dolgozik, államtitkárként az európai 
uniós  források folyósításáért felelős és azokat felügyeli. Ő és az ő munkaegysége 
értelemszerűen képezik majd a mi munkaszervezetünknek az alapját, illetve az egyik 
oszlopát.  

Tőlem közvetlenül jobbra Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, politikai 
államtitkár, miniszterhelyettes, és nem tudom, éppen melyik a hatályos hivatalos 
megnevezése az ő elfoglaltságának, tehát ő az, aki a parlamenti munkában is és a politikai 
kapcsolattartásban is a helyettesítésemet fogja végezni. Tőlem balra pedig Mayer Gábor, 
aki a területfejlesztésért felelős államtitkár lesz, tehát ő a területfejlesztési részek 
vezetője. Én úgy gondolom, hogy mi négyen fogjuk alkotni ennek a területnek a politikai 
vezetését, és természetesen állunk az önök rendelkezésére.  

A bizottság profilját is figyelembe véve itt most a rövid bevezetőmben elsősorban az 
európai uniós forrásokkal kapcsolatos tényekre szorítkoznék. Itt az első legfontosabb és 
legsürgősebb feladat tulajdonképpen annak a két megállapodásnak az aláírása, amely 
lehetővé teszi az elnök úr által is említett több éves pénzügyi kerettervből származó 
pénzeszközök lehívását, tehát az operatív programok működtetését, amely 
tulajdonképpen már megkezdődött megelőlegezett nemzeti forrásokból. Abban bízunk, 
hogy amennyiben sikerül aláírni itt a partnerségi megállapodást, akkor viszonylag hamar 
az európai uniós forrásokkal tudjuk lendületben tartani az operatív programokat.  

Maga az operatívprogram-struktúra minimális változást jelent ebben a 7 éves 
pénzügyi kerettervben a korábbi időszakhoz képest. Általában a plusz jelző hozzátételével 
jelezzük, hogy nem a korábbi pénzügyi keretterv időszakának az operatív programjairól 
van szó, hanem már egy újról, de tulajdonképpen a legjelentősebb területek változatlanok 
maradnak. Ugyanúgy van egy GINOP, tehát egy gazdasági és innovációs operatív 
program, amely most GINOP plusz névre fog hallgatni, és amely a vállalkozásfejlesztés, 
a kutatás-fejlesztés, az innovációs, a fenntartható munkaerőpiaci, a felsőoktatási, a 
szakképzés, a turizmus, az örökségvédelem és az ifjúsági programokat foglalja magába.  

Ugyanúgy a KEHOP örökébe lép a KEHOP Plusz, amely a vízgazdálkodás, a 
katasztrófakockázat-csökkentés, a körforgásos gazdasági rendszerek és a fenntarthatóság 
témakörébe illő pályázatokat, a környezet- és természetvédelem, a megújuló 
energiagazdaság és az igazságos átmenet programjához kötődő lépések finanszírozását 
foglalja magába.  

Az IKOP Plusz, amely az infrastruktúra-fejlesztés, a járműbeszerzés, az 
összekapcsoltság, a tiszta üzem, a városi-elővárosi közlekedés erősítése, a Ten-T-hálózat 
fejlesztése, a fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás, az EFOP Plusz, amely 
alapvetően a humánpolitikai fejlesztések, az egészségügyi fejlesztések, a köznevelés, a 
társadalmi felzárkózás, a szociális fejlesztések, a rászoruló személyek támogatása, a 
család- és igazságügyi fejlesztések, a TOP Plusz, ami alapvetően területi alapú program, 
versenyképes megye, térségfejlesztés, turizmus, helyi turisztikai fejlesztések, területi 
humán fejlesztések, Budapest, Budapest ESZA+ fejlesztései, a DIMOP, ami a Digitális 
Magyarország Operatív Program, ez az intelligensebb Magyarország, a high-tech- és a 
zöldátállás, Magyarország csatlakoztatása és a digitális állampolgárság témakörébe 
tartozó program is van kettő, amely az Agrárminisztériumhoz tartozik, az egyik a 
vidékfejlesztési programok, a másik pedig a MAHOP, a halászati operatív program. Ennél 
a kettőnél azért tartottuk szükségesnek, hogy az Agrárminisztériumban maradjon, 
merthogy eddig is ott volt, jól működött, másrészt pedig mind tematikailag, 
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munkaszervezetét tekintve és szempontjait tekintve is egy annyira elkülönülő operatív 
programot jelent, illetve operatív programokat jelent, amelyekre az 
Agrárminisztériumnak megvan a kapacitása, a szakértelme és az intézményi 
hagyományai is. 

Még egy megjegyzés: a Digitális Magyarország Operatív Program még olyan, amely 
nem hozzánk tartozik horizontális jellegéből adódóan. A Digitális Magyarország Operatív 
Program nem ágazati fejlesztést jelent, hanem minden más operatív programot és 
tulajdonképpen minden szakpolitikában megjelenő olyan operatívprogram-fejlesztést, 
amely nagyon erős horizontális koordinációt és horizontális fejlesztési tevékenységet is 
megkíván.  

Mint említettem, ezen operatív programok és a partnerségi megállapodás 
tekintetében folyamatos munkakapcsolatban vagyunk az Európai Bizottsággal. 
Hivatalosan 2021. december 30-án nyújtottuk be a partnerségi megállapodás alapját 
szolgáló dokumentumokat, és ezzel az elsők között voltunk az európai uniós tagállamok 
között. Az operatív programok közül van olyan, amely tulajdonképpen már jóvá is van 
hagyva; van olyan, ahol még technikai egyeztetések folynak. Abban bízunk, hogy a 
közeljövőben, az év második felében aláírhatjuk a partnerségi megállapodást, és 
megnyílhatnak itt a források, az uniós források. 

A másik. A helyreállítási és ellenállóképességi vagy reziliencia alaphoz kötődő 
fejlesztéseknél, illetve ezeknél a pénzügyi forrásoknál is folyamatban vannak a 
tárgyalások. Abban bízom, hogy az itt meglévő nézetkülönbségeket és akadályokat is el 
tudjuk még a technikai egyeztetések során hárítani, és az év második felében itt is 
aláírhatjuk a megállapodást, és megnyílhat ez a forrásrendszer is. 

Amire szükségünk van, hiszen a fejlesztéspolitika alapját az európai uniós források 
jelentik, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy minden ágazatban, nemcsak a 
vidékfejlesztésben, de a gazdaságfejlesztés területén, sőt, akár az oktatási, akár az 
egészségügyi fejlesztéseket nézzük, ott is azt láthatjuk, hogy meghatározóak az európai 
uniós források. Éppen ezért a szempontrendszerünket is úgy kell alakítani, hogy ez 
harmonizáljon az európai uniós szempontrendszerekkel, és a lehető legtöbb forrást 
tudjuk lehívni a fejlesztésekre.  

A forráslehívás tekintetében egyébként meglehetősen jó hagyományai vannak 
Magyarországnak, általában a legjobb és leghatékonyabb forrásfelhasználó tagállamok 
közé szoktunk tartozni. Éppen ezért jelentősebb átalakítást az intézményrendszerben 
nem is tervezünk. A célunk az, hogy egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tegyük a forráslehívó 
rendszer működését. Itt tulajdonképpen eddig két nagy korszakot különböztethetünk 
meg és tudhatunk magunkénak az elmúlt időszakban.  

2014-ig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt az, amelyik a főbb munkaszervezete 
volt az európai uniós források lehívásának. 2014-ben az IHT-k, az irányító hatóságok az 
egyes minisztériumokhoz kerültek, és a közvetlenebb szakpolitikai irányítás és 
forrásfelhasználás volt a vezető logikája a kormányzati politikának.  

A mostani időszakban a célunk az, hogy minél több szinergiát használjunk ki, azaz 
az európai uniós támogatási rendszerek között nézzük meg, hogy melyek futnak 
párhuzamosan, melyek követnek hasonló társadalmi célt, és lehetőség szerint ezeket 
harmonizáljuk. Ennek érdekében az irányító hatóságok a Miniszterelnökséghez 
kerülnek. Nem vonjuk össze őket szervezetileg, de a Miniszterelnökséghez kerülnek, mint 
intézményi kerethez. Ez jobb lehetőséget ad arra, hogy horizontálisan is áttekintsük a 
működését, a prioritásrendszerét a különböző operatív programoknak, és lehetőség 
szerint összehangoljuk ezt a működést.  

Mint ahogy jómagam, illetve a velem együtt dolgozó munkatársaim is 
munkaszervezet szempontjából a Miniszterelnökséghez fogunk tartozni, megpróbáljuk 
magunkon kezdeni azt a törekvést, hogy lehetőség szerint az állami és az irányítási 
bürokráciát észszerűen használva, lehetőség szerint az észszerűségen belül, annak 
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logikáján belül maradva és a jövőben racionalizálva is egy még olcsóbb infrastruktúra-
rendszer építsünk ki a források lehívására és felhasználására. Ebből adódóan nem új 
munkaszervezeteket hozunk létre, hanem a meglévő munkaszervezeteket kívánjuk majd 
racionalizálni az elkövetkező időszakban.  

Ami még távlatos célunk, politikai célként, már a bevezetőben jeleztem, némileg 
túlmutat itt talán a mostani meghallgatás tematikáján, hogy miközben Magyarország 
régiói figyelemre méltó felzárkózási ütemet mutattak az elmúlt időszakban, mind az 
Európai Unió átlagához, mind pedig általában a nemzeti átlaghoz képest is, sajnos mind 
a mai napig igaz még az a tény, hogy Magyarország regionális különbségei meglehetősen 
nagyok. Jelentős különbség van egyrészt Budapest és az ország többi része között, de 
Budapest egy másik ligában focizik, tehát Budapestnek nem a Dél-Dunántúl és nem 
Északkelet-Magyarország, még csak nem is Észak-Dunántúl a versenytársa, hanem Bécs, 
Prága és a többi nagyváros. De ha Budapesten kívül tekintjük a regionális fejlődéseket, 
akkor is láthatjuk, hogy jelentős fejlettségbeli különbség van, és ez a fejlettségbeli 
különbség másfajta fejlesztéspolitikai célrendszert kíván meg a különböző régiókra. A 
Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl, összefoglalóan az észak-dunántúli régió úgy tűnik 
Budapestről nézve, hogy jelentősen fejlettebb, mint a többi régió. Ugyanakkor egy nagyon 
erős versenyképességi nyomásnak van kitéve, hiszen Burgenland, a Pozsony környéki, a 
szlovákiai térség, vagy ha tágabbra tekintünk, akkor Bajorország, Baden-Württenberg és 
Lombardia olyan versenyképességi nyomást jelent erre a térségre, amely sajátos 
gazdasági és területfejlesztési problémákat idéz elő. Illetve a Dél-Dunántúl, Északkelet-
Magyarország, illetve az alföldi térség is a saját problémáival, a sajátos problémáival 
küzd, ami azt is jelenti, hogy miközben az elmúlt 30 évben, én úgy gondolom, hogy a 
magyar fejlesztéspolitika kiválóan teljesített, és nagyon sokban járult hozzá ahhoz, hogy 
az ország az Európai Unió átlagához is tudjon felzárkózni, de a jövőben talán egy 
területileg szofisztikáltabb fejlesztéspolitikára lesz szükségünk, tehát jobban odafigyelve 
az egyes térségek eltérő szükségleteire, profiljaira, egy erre érzékenyebb célrendszert vagy 
célmeghatározási rendszert alakítsunk ki.  

Én úgy gondolom, hogy ez is egy egész mandátumra szóló tevékenység, tehát nem 
tudom azt ígérni, hogy amikor jövőre, egy év múlva idejövök beszámolni az elvégzett 
tevékenységről, akkor már egy kész rendszert tudjak prezentálni, de a határozott célunk 
az, hogy gyorsan és hatékony munkával elinduljunk ennek a célnak az irányába, és 
természetesen akárhányszor jövünk ebbe a bizottságba, örömmel számolunk be a megtett 
munka éppen elvégzett fázisairól. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a 
kérdéseiket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úr expozéját. Természetesen én is 

köszöntöm államtitkár urakat, Ágostházy Szabolcsot, Latorcai Csabát és Mayer Gábort, 
akik régi ismerőseink, hiszen különösen Ágostházy Szabolcs nagyon sokszor volt már itt 
a bizottsági ülésünkön. További jó munkát kívánok!  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, azt kérem, 
jelentkezzen. (Jelzésre:) Csöbör Katalin, Hajnalka, és utána jön Gy. Németh Erzsébet. 
Tessék parancsolni, Csöbör Katalin! 

Kérdések, hozzászólások 

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Nagy 
szeretettel köszönöm én is a miniszter urat és államtitkár urakat. Tényleg régóta ismerjük 
egymást, és nagyon örülünk, hogy miniszter úr újra visszatért hozzánk, és gratulálok az 
egyéni mandátumhoz is, talán egy új terület volt.  

Bízunk benne, hogy egy ilyen nagy tapasztalattal és jó európai uniós kapcsolattal 
bíró team jól fogja kezelni ezt a területfejlesztést, hiszen nekünk egyéni képviselőknek, 
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Miskolc és környékén nagyon fontosak ezek a források. Azt éreztük az utóbbi időben, 
hogy elég nehézkesen, vagy nyögvenyelősebben működik a források elérése.  

Úgyhogy ahogy miniszter úr mondta, hogy a tárgyalások a helyreállítási alapról is 
várhatóan az év második felében már eredménnyel fognak zárulni, mi ebben bízunk. És 
erről szerettem volna konkrétan kérdezni, hogy erre van-e már valami konkrét 
elképzelés, hogy mivel lehet az Uniót erre rávenni, hogy a helyreállítási alap is és 
egyáltalán az uniós források minél hamarabb megérkezzenek, mert minden 
önkormányzat erre vár a legjobban, hogy mi is tudjunk valamit mondani nekik. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gy. Németh Erzsébet következik, tessék parancsolni! 
 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is 

köszöntöm a tisztelt bizottságot. Nagyon bízom abban, hogy ebben a nagyon fontos 
bizottságban és ezen a nagyon fontos két területen, amiről a miniszter úr, miniszterjelölt 
úr beszélt, tényleg az ország érdekében, és hadd mondjam Csöbör képviselőtársnőmnek, 
hogy Budapest érdekében meg az agglomeráció érdekében is szorosan együtt fogunk 
tudni működni.  

Én nagyon örülök annak, hogyha úgy látja egy kormánypárti képviselő, hogy az 
elmúlt időszakban nehézkes volt az uniós források eljuttatása a településekre. Én abban 
bízom, hogy miniszter úr, miniszterjelölt úr ezt gyakoribbá vagy jobbá fogja tudni tenni.  

Megütötte a fülemet, amikor a bizottsági ülés elején elnök úr arról beszélt, hogy 
miniszter úrral dolgoztak együtt az európai ügyészség kapcsán, vagy az európai ügyészség 
témakörében. Akkor hadd legyen ez az első kérdésem miniszter úrhoz, miniszterjelölt 
úrhoz, hogy kíván-e azért tenni valamit, úgy is mint képviselő, úgy is mint kormánytag, 
hogy az európai ügyészséghez minél hamarabb csatlakozhasson Magyarország?  

A helyreállítási alap kapcsán Csöbör képviselőtársnőm már kérdezett, úgyhogy én 
nem tenném föl ugyanazt a kérdést. Igazából egy nagyon konkrét választ szeretnék arra 
kapni, hogy hogyan képzeli a kormány, hogy a jogállamiság kereteit betartva majd előbb-
utóbb valamikor ehhez a 7,2 milliárd euróhoz hozzá fog tudni jutni.  

Szeretném megkérdezni miniszter urat, miniszterjelölt urat, hogy hogyan kíván 
megfelelni azoknak az uniós feltételeknek, amiknek a nemteljesítése miatt Magyarország 
elég jelentős uniós forrásoktól esett el. 

Milyen segítséget kíván nyújtani a kormány, és ezen belül majd ön miniszterként, 
az uniós Pegasus-bizottságnak, hogy a magyarországi nyomozást, illetve a 
Magyarországgal kapcsolatos európai uniós eljárást segítse?  

És azt is szeretném még megkérdezni, hogy milyen segítséget kíván nyújtani az 
uniós Bizottságnak, amelyik azt vizsgálja, hogy hogyan kerülhettek a magyar autópályák 
35 évre Mészáros Lőrinc kezébe egy koncesszió keretén belül, amiben külön pikáns az, 
hogy éppen Rogán Antal körébe tartozik az a kormányzati terület, amelyik ezt a döntést 
meghozta. 

És végül szeretném megkérdezni, hogy volt uniós biztosként is, de mint ennek a 
területnek a következő gazdája a kormányban, hogyan értékeli az OLAF-vizsgálat 
eredményét Elios-ügyben, és hogy nem gondolja-e, hogy a magyar hatóságnak ebben az 
ügyben mégiscsak lett volna dolga, vagy kellett volna ebben az Elios-ügyben eljárnia? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Tessely Zoltán alelnök úr, tessék 

parancsolni! 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a lehetőséget, 

elnök úr. Én is nagy szeretettel köszöntöm miniszterjelölt urat, államtitkárjelölt urakat. 
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Én mindenekelőtt azt szeretném megköszönni, hogy három olyan kérdés is 
felmerült itt az expozéban, ami az én megítélésem szerint is kifejezetten nagyon fontos. 
Mi a választókerületünkben is ezekkel a problémákkal tudtunk szembesülni, és azt 
gondolom, hogy miniszterjelölt úr célkitűzései között ha ez szerepel, akkor erre nyilván 
megoldást is fogunk találni.  

Nyilván az észak-dunántúli gazdaságfejlesztési övezet kormánybiztosaként sok 
mindent hasonlóképpen lát ön is, mint ahogy mi azt Fejér megyében, és valóban mi is azt 
látjuk, hogy itt az ideje, hogy a felzárkózási és a versenyképességi szempontok 
különbözőségének a fejlesztéspolitikában kézzelfogható eredményei legyenek. Mi a saját 
tapasztalatainkkal állunk rendelkezésre Fejér megyében, hogy ezek a szempontok 
kézzelfoghatóvá váljanak a következő évek fejlesztéspolitikájában. 

Öröm volt azt is hallani, hogy az első teendők között szerepel az, hogy a több éves 
pénzügyi keret és az újjáépítési alap elakadásának okait miniszterjelölt úr megismerje. 
Erről szeretnék kérdezni, hogy jelen állapotban mit lát e tekintetben. 

Illetve egyértelmű volt az, hogy célul tűzte ki, hogy Magyarország európai uniós 
megítélését javítsuk. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy jelen 
pillanatban mi a valós helyzet Magyarország megítélésével kapcsolatosan az Európai 
Unióban, és hogyan tudunk javítani ezen, hiszen egyértelműen látszik, hogy 
mindannyiunk érdeke az, hogy ez így történjen. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Hajnalka képviselő asszony következik, tessék 

parancsolni! 
 
DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszöntöm miniszterjelölt urat, 

államtitkárjelölt urakat, bizottságunk régi és új tagjait. Miniszterelnök úr az eskütétele 
után azt mondta, hogy a 2020-as és a 2030-as időszak, ez a tíz év a kihívások, a 
bizonytalanság, a háború, a járványok kora lehet. Miniszterjelölt úr egy 2020-as 
mandineres interjújában pontosan arról a kérdésről adott egy interjút, hogy a 
járványkezelésre a tagállamok részéről elsődlegesen nemzeti sajátos válaszok születtek az 
akkori uniós német elnökség idején. Kérdés volt, hogy milyen következtetést von le az 
Európai Unió a hatékonyabb járványkezelés kapcsán.  

Most a francia elnökség végefelé járunk, nemsokára Csehország veszi át júliusban 
az Európai Unió soros elnökségét, és ezért adja magát a kérdés, hogy miniszterjelölt úr 
hogy látja, hogy hogyan segítik, segíthetik még hatékonyabban az uniós források a 
járványok és a háború okozta gazdasági kihívások kérdését? Köszönöm szépen.  

Sok sikert kívánok, és ha annyit megenged, miniszterjelölt úr, eddig két leendő 
kollégájával adatott meg dolgoznom, kiváló szakemberek, úgyhogy nagyon sok sikert és 
a harmadik államtitkárjelölt úrnak is jó munkát kívánok! Csodálatos, de kihívásokkal teli 
időszaknak nézünk elébe az Unióban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tiba képviselőtársamé a szó. 
 
DR. TIBA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntök 

mindenkit. Miniszterjelölt úrhoz az lenne a kérdésem, hogy milyen szerepet lát a határon 
átívelő fejlesztési együttműködések számára a következő időszakban, hiszen például az 
én megyémben, Hajdú-Bihar megyében nagyon jelentős volt a HURO együttműködési 
folyamat, hiszen nagyon sok település tudott ennek a révén fejlődni. A következő 
időszakban vajon mi ennek a lehetősége? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még… 

(Jelzésre:) Alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 
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BALASSA PÉTER (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt 
Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  Sajtó 
megjelent Képviselői! Szeretnék gratulálni, hogy Navracsics úr bekerült Orbán Viktor 
miniszterelnök úr csapatába, mert úgy látom, hogy a labdarúgástól nem tud elszakadni, 
11 minisztériumban gondolkozik. Úgy látszik, ez meghatározó a számára. Jó munkát 
kívánok önnek! 

A viccet félreértve direktben kérdezném, hogy támadó vagy védekező taktikával 
kívánja majd a bizottsági munkával egyetemben a munkáját végezni. Nem véletlenül 
kérdezem, hiszen az Európai Bizottság által a jogállamisági eljárás keretében áprilisban 
nyilvánosságra került 7-8 pontban megjelölte azokat a média által is leírt dolgokat, 
amikben vizsgálódni kezdenek: az EU-pénzekhez köthető közbeszerzések lebonyolítása, 
a pénzek leosztását végző irányítóhatóságok intézményi keretei, a pénzosztás különböző 
kontrollszerveknél, az egész pénzosztási folyamat átláthatósága és elszámoltathatósága, 
a korrupció és a csalás kockázati szintje és ezek csökkentése, a mezőgazdasági 
földterületek nehezen átlátható megszerzése, az uniós költségvetés bevételioldalát jelentő 
közösségi áfa- és vámbevételek beszedésének, minőségének, hatékonyságának kérdése. 
Szeretnék majd erről tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e… (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Visszaadom a szót. Kérem, hogy röviden válaszoljon a 

feltett kérdésekre. Tessék parancsolni! 

Dr. Navracsics Tibor válasza 

DR. NAVRACSICS TIBOR területfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a kérdéseket. Ha megengedik, akkor elhangzási 
sorrendben válaszolnék rájuk. Ha valamit kihagynék, akkor kérem, hogy 
figyelmeztessenek. Előrebocsátom, hogy nem sanda szándék, hogyha kihagyok valamit, 
hanem csak feledékenységnek és öregedési folyamatoknak köszönhető ez.  

Csöbör képviselőtársam kérdésére, Miskolc és környékének fejlesztése, illetve az 
arra irányuló európai uniós források. Miskolc és az a térség azért az utóbbi időben a 
kormány fejlesztéspolitikájának egy kitüntetett térsége volt, amelynek következtében 
nagybefektetők is megjelentek, és potenciálisan az elkövetkezendő időszakban, a 
közeljövőben ismét Magyarország vagy Közép-Európa egyik ipari központja lehet.  

Itt szerintem alapvető célkitűzés a Kassával való együttműködés útjában álló 
mindenfajta akadály minél gyorsabb eltüntetése, hiszen ott akkor valóban egy olyan 
városi térség alakulhat ki, amely Közép-Európának itt ebben az északkeleti, keleti 
részében vagy a Kárpát-medencének az észak-keleti, keleti részében egy igazi fejlődési 
motor lehet. Nyilvánvalóan az európai uniós források felhasználását is megköveteli ez, és 
mi azon leszünk - részben az egy koherens intézményi keretbe foglalása az IH-knak 
éppen azt a célt szolgálja -, hogy gyorsítsuk az eljárásokat, megnézzük, hogy hol vannak 
párhuzamosságok, hol vannak esetleg olyan problémák, amelyek akár adminisztratív, 
akár más jellegű problémák, amelyek nehezítették eddig az uniós források eljutását, 
hiszen többek között Miskolc is egy ilyen abszolút prioritásként kezelt célterülete a 
befektetéseknek és az uniós források felhasználásának is. 

Gy. Németh Erzsébet képviselőtársam kérdéseinek mindegyikére próbálok 
válaszolni. Azt hangsúlyozom, hogy én a munkámat nem elsősorban pártpolitikai 
munkaként kívánom ellátni. Mint uniós források felhasználását felügyelő miniszter, nem 
is lenne szerencsés, hogyha ezt pártpolitikai munkaként látnám el, és ez egy kicsit igaz az 
Európai Unióval való kapcsolattartásra is. Nagyon sok magasszintű politikai, különös 
érzékenységű, és nem utolsósorban ideológiai vita zajlik az Európai Unió egyes 
intézményei, elsősorban az Európai Parlament és a magyar kormány között. Én lehetőség 
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szerint szeretnék az uniós források megszerzésére és felhasználására koncentrálni, és 
nem világnézeti vitákat folytatni akár európai parlamenti képviselőkkel, akár adott 
esetben más uniós intézmények képviselőivel is. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy 
én meg akarnám kerülni bármelyik kérdést is, csak elöljáróban azért mondom, hogyha 
esetleg nem elég sarkosnak vagy nem elég profilosnak tűnik a válaszom, akkor az nem a 
megkerülése a dolognak, hanem úgy gondolom, hogy a munkámban nekem elsősorban 
arra kell figyelni, hogy egyrészt az Unió és a Magyarország közötti kapcsolatok tegyék 
lehetővé azt, hogy minél hatékonyabban végezzük mi is a munkánkat. 

Az uniós források felgyorsítására megint csak ezt tudom mondani, hogy 
megpróbáljuk átnézni ezeket a folyamatokat, ezeket az intézményi megoldásokat, és ha 
találunk ilyen problémákat, akkor ezeket az elakadásokat megszüntetni.  

Az európai ügyészség kérdésére. Valóban én voltam a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, amikor Viviane Reding az első változattal előállt, és akkor voltunk itt az 
Európai ügyi bizottságban, és azt vitattuk, az az első változat nemcsak a magyar 
Országgyűlés, hanem rajta kívül még tizenvalahány törvényhozás által megállapítottan 
sértette a szuverenitást. Át is kellett dolgoznia Viviane Redingnek. 

A mostani megoldás az én ismereteim szerint már sokkal inkább 
szuverenitáskonform, ha úgy tetszik. Ez gyakorlatilag egy ügyészi hálózattal dolgozik, 
amely nem nyíltan avatkozik bele az ügyészségi rendszerbe, hanem inkább egyfajta 
európai ügynökségként működik az ügyészségekkel összhangban, és a magyar Legfőbb 
Ügyészség is az én legjobb tudásom szerint aláírt egy együttműködési megállapodást, és 
szorosan együtt is működik az európai ügyészséggel. Ugyanakkor Magyarország nem 
csatlakozott az európai ügyészséghez, de ez nem is kritérium jelen pillanatban. Senki nem 
követeli. Ez egy ország politikai döntésétől függ.  

Nemcsak Magyarország nem csatlakozott, még vannak rajta kívül olyan 
tagállamok, amelyek nem csatlakoztak. Sem az uniós források lehívásának nem 
kritériuma, sem semmilyen más kritérium; még olyan szinten sem jelenik meg 
kritériumként, mint a lisszaboni szerződésben például az euróhoz való csatlakozás, amely 
határidő nélkül szerepel, hogy egyébként, aki az Európai Unió tagállama, az vállalja azt a 
kötelezettséget, hogy egyszer majd csatlakozik az euróhoz. Az európai ügyészégre 
vonatkozóan semmilyen ilyen kötelezés nincs. Éppen ezért én úgy vagyok vele, hogy ezt 
az állam, vagy éppen a kormány vagy az Országgyűlés szuverén joga eldönteni, hogy akar-
e csatlakozni az európai ügyészséghez vagy nem. 

Úgy szeretnénk hozzájutni az újjáépítési és ellenállóképességi alap pénzeihez, 
hogy megállapodjunk a legtöbb kérdésben. A kérdések egy része technikai jellegű, egy 
másik része, azt nem mondanám, hogy politikai jellegű, de azt mondanám, hogy egyfajta 
bizalmatlanságból adódó feltételek vagy kérdések. Nekünk mindegyiket kell tudnunk 
kezelni, a technikai jellegűeket értelemszerűen, azok talán nem is annyira érdekesek, ott 
a szakemberek remélhetőleg hamar dűlőre is jutnak.  

Ami a bizalom és bizalmatlanság kérdését illeti, én ezt nagyrészben azoknak az 
idestova tíz éve zajló konfliktusoknak tudom be, amelyeknek van egy politikai háttere is, 
és ebből adódóan vannak olyan intézmények, amelyek, akár csak Magyarország a 
Bizottság bizonyos alegységeire, úgy a Bizottság egyes alegységei is Magyarországra 
bizalmatlanul tekintenek. Szerintem szükség van egy bizalomépítési folyamatra is, 
amelyet szerintem egyrészt el kell végezni, másrészt pedig, ami ilyen kérdések ezzel 
kapcsolatban megjelennek, azokra, ahol kell, ott intézményi megoldást kell találni; ahol 
nem, ott pedig a bizalomépítés révén kell megoldást találni.  

Akarok megoldást találni. A célom az, hogy az idei évben alá legyen írva ez a 
megállapodás. Ha úgy tetszik, van rutinom ebben, hiszen 2010-’14 között közigazgatási 
és igazságügyi miniszterként részben az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatban, 
másrészt pedig a médiatörvénnyel kapcsolatban, amely képviselői önálló indítványként 
lett benyújtva, tehát elvileg nem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium terméke 
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volt, de számtalanszor egyeztettem mind a Bizottsággal, mind az Európa Tanáccsal, 
hiszen a médiatörvény jelentős részét az Európa Tanáccsal kellett megtárgyalni. És azt 
kell mondanom, hogy ott akkor egy féléves tárgyalássorozat után minden, a politikailag 
legérzékenyebb pontokra is megnyugtató megoldást találtunk. Volt, ahol mi 
módosítottunk az álláspontunkon, volt, ahol a Bizottság vagy az Európa Tanács 
módosított az álláspontján.  

Azt némi meglepődéssel láttam, hogy az Európai Parlament ezek közül az 
egyébként megállapodott pontok közül is újranyitott politikai okokból néhányat, és most 
ismét próbálja vitatémává tenni. Mi akkor ott meg tudtunk állapodni minden kérdésben. 
Én abban bízom, hogy most is meg fogok tudni állapodni a még fennálló vitás 
kérdésekben. Ebben sem vagyunk egyébként teljesen egyedül, több tagállamnak is 
vannak ezzel kapcsolatban vitái, ami részben abból is adódik, hogy maga ez a pénzeszköz 
és ez a pénzosztási mechanizmus teljesen új logikájú rendszer, tehát még az Európai 
Bizottság is sok esetben a saját álláspontját is időről időre módosítva kísérletezi ki a 
megoldási módokat. 

A két európai parlamenti vizsgálóbizottság tekintetében én azt tudom mondani, 
hogy természetesen mint egy európai uniós tagállam, a magyar Országgyűlésnek felelős 
minisztere, együttműködünk, mint ahogyan együttműködtem korábban is az Európai 
Parlament bizottságaival, miniszterként is együttműködtem a különböző 
szakbizottságokban, meglehetősen szorgalmasan jártam meghallgatásokra, és aztán 
biztosként pedig értelemszerűen együtt kellett működni. Természetesen ez attól függ, 
hogy milyen jellegű segítséget kérnek ezek a bizottságok.  

Az OLAF-jelentés vonatkozásában pedig, ez megint csak a magyar állam 
szerveinek a dolga, hogy eldöntsék, hogy a jelentés alapján tesznek-e további lépéseket, 
vagy pedig nem. Én ebbe nem kívánok beleszólni, ez az ő hatáskörük. 

Tessely képviselő úr kérdéseire. Én úgy gondolom, hogy Fejér megye esetében 
különösen fontos fejlesztéspolitikai kérdés az, hogy hova pozicionálja magát a megye, 
illetve a térség, Budapest agglomerációs övezetébe vagy a Dunántúl közepére. Ez két 
eltérő fejlesztési ívet rajzol föl. Nem biztos, hogy elkerülhető az első. Olyanok Európában 
az agglomerációs tendenciák, amelyek az urbanizációban általában ilyen 100-110 
kilométeres agglomerációs gyűrű kialakulását eredményezik. Ezt láthatjuk Nyugat-
Európában is. Nem biztos, hogy egy 10 milliós országban is 110 kilométerig terjed a 
kisugárzása egy agglomerációs övezetnek, de hogy 50 kilométerig ki fog, az egészen 
biztos. Székesfehérvár számára is szerintem az egyik nagy kérdés, hogy a fejlődési ív 
szempontjából a gazdaság szövete Budapesthez sodródik-e, vagy Budapesttel alkot majd 
egy gazdasági övezetet, vagy pedig Székesfehérvár a Dunántúl egyik ipari központja-e, 
még ha a Dunántúl keleti részén lévő ipari központja is. És ez vonatkozik általában 
Dunaújvárosra is és Fejér megyére is.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy Fejér megye turisztikai szempontból is nagyon 
fontos, és a fejlesztéspolitikának ezt is figyelembe kell venni. Itt a Velencei tó közös 
problémánk, ahol a probléma definiálása, és ha szabad így fogalmaznom, a tó 
küldetésének a definiálása is egy nagyon fontos kérdés lesz az elkövetkező időszakban, 
hiszen mint a tavalyi év eseményei is mutatták, a tó környezeti szempontból is most már 
nagyon sérülékeny állapotban van, és akár térségfejlesztés, akár a nemzeti 
fejlesztéspolitika szempontjából is egy nagyon fontos kérdés, amit meg kell tárgyalni. 

Mi a valós helyzet Magyarország megítélésében? Én azt tudom mondani, hogy 
segít szerintem számunkra is az ország helyzetének megértésében, ha az uniós 
intézmények között egy kicsit finomabb megkülönböztetést alkalmazunk. Az Európai 
Parlament egy egyértelműen politikai intézmény, pártpolitikai intézmény, ahol a 
többségi viszonyok is olyanok, ahol, fogalmazhatunk úgy, hogy a magyar kormánnyal 
pártpolitikai alapon sem szimpatizáló erők vannak többségben, ebből adódóan ott van 
egy politikai vita. A politikai vita logikái szerint nyilvánvalóan ott, azoknál a pártoknál, 
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amelyek amúgy sem kedvelik a magyar kormányt, a magyar kormány megítélése rossz. 
Én abban bízom, hogy ott is különbséget tudnak tenni, még ők is különbséget tudnak 
tenni a magyar kormány és Magyarország között, és mindez az egész országra 
vonatkozóan nem jelent egy ideológiai megbélyegzést, bár sokszor találkozunk sajnos 
ezzel az ideológiai elvakultsággal is.  

Az Európai Bizottság egy sokkal inkább jogias megközelítésű és jogközpontú 
testület még most is, bár sokkal politikaibbá vált, mint akár az én időmben a Jean-Claude 
Juncker által irányított Bizottság, amely politikai Bizottságként definiálta magát, és 
ahhoz képest azt láthatjuk, hogy ez egy sokkal politikaibb jellegű Bizottság, ahol azért a 
jogi érvelésnek és a jogi megközelítésnek mind a mai napig nagyon komoly szerepe van a 
viták megvívásában.  

Az Európai Unió Tanácsa pedig, ahol alapvetően a nemzeti érdekek, a végrehajtó 
hatalom képviselői, a miniszterek ülnek, ott pedig értelemszerűen a nemzeti 
érdekérvényesítésnek egy másik csatornája nyílik meg. Én úgy gondolom, ott is sokkal 
cizelláltabb a Magyarországgal kapcsolatban kialakult kép. Én úgy gondolom, hogy az 
uniós intézményekkel kapcsolatos nemzeti stratégiának is ennek megfelelően sokkal 
árnyaltabbnak kell lenni, mint amilyen most, tehát figyelembe kell venni az uniós 
intézmények eltérő karakterét és az ott dolgozó emberek eltérő szocializációs hátterét is, 
hogyha hatékonyak akarunk lenni. 

Juhász Hajnalka képviselőnő kérdésére. Valóban, a Covid-járvány vagy a 
koronavírus-járvány szerintem egy jó tesztje volt az európai integráció aktuális 
állapotának, amire aztán nagyon hamar kaptunk még egy tesztet, a mostani orosz-ukrán 
háborút, és érzékelhetően máshogy reagált az Európai Unió. Míg a koronavírus-járvány 
első fázisában az uniós intézmények nem voltak képesek hatékony választ adni, és 
egyértelműen nemzeti szinten jelentkezett a hatékony, gyors válasz, viszont a Bizottság 
nyárra, tehát 2020 nyarára megtalálta azt a szerepet, amelyben hatékonyan tud 
működni, és a tagállamok összefogásával, nyilván kellett hozzá valóban a német elnökség 
akkor még meglévő hatalmas politikai súlya és hatékony munkavégzése is, de 
tulajdonképpen az év végére össze tudták hozni nemcsak a több éves pénzügyi 
kerettervet, amely már figyelembe vette a koronavírus-járvány következményeit, de az 
újjáépítési és reziliencia alap konstrukcióját is, ami akár egy új korszakot is jelenthet az 
európai integráció történetében.  

A kérdés, hogy az Európai Bizottság által felvett, de a tagállamok által garantált 
államadósság az egy egyszeri kivételes lépés marad-e, vagy pedig megszületett az uniós 
államadósság fogalma. Ebben az értelemben beszéltek nagyon sokan akkor, 2020-ban a 
Hamilton’s instantról, a hamiltoni pillanatról, hiszen az Amerikai Egyesült Államok 
fejlődésében is az jelentett egy korszakváltást, amikor létrejött a szövetségi szintű 
államadósság. Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Mindenesetre az RRF révén az Európai 
Bizottság szerintem megtalálta azt a szerepet, amivel ő ki tudja egészíteni a tagországok 
erőfeszítéseit, segíteni tudja a tagországok erőfeszítéseit a koronavírus-járvány 
következményeinek leküzdésében.  

És most az orosz-ukrán háború kapcsán pedig azt láthatjuk, hogy az első perctől 
kezdve, különösen az európai külpolitikában vagy külügyi együttműködésben szokatlan 
egységben jelentek meg az uniós tagállamok, még azok az országok is, amelyeknek az első 
öt csomag is már komoly geopolitikai vagy gazdasági kihívást jelentett, gondolok itt 
például Németországra, vagy akár Olaszországra, amelyek nagy tagállamok, és az első 
pillanatokban talán még kacérkodtak a szankciós rendszer bojkottálásával vagy éppen 
vétózásával, ők is nagyon hamar felsorakoztak, és csak most láthatjuk, hogy a hatodik 
csomagnál van komolyabb és hosszabb vita, ez a vitatottabb. És itt is felhívnám a 
figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság visszajelzései szerint is Magyarországnak nem 
politikai, hanem gazdasági ellenérvei vannak a hatos csomaggal, együtt, és nem 
Magyarországnak egyedül. 
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Tehát én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság jól találta meg a koronavírus-
járvány kapcsán azt a szerepet, amely a tagállamok segítésén, összehangolásán alapul, 
amely pontosan az a szerep, amelyet a szerződés is kijelöl a számára, ez a bizonyos 
„honest broker”, tehát a becsületes közvetítő, aki nem saját érdekekkel lép fel, hanem a 
tagállamok érdekeit számba véve, egyeztetve próbálja kialakítani az európai uniós közös 
érdeket, és ez sikerült a koronavírus-járvány idején is, illetve az orosz-ukrán háborúra 
való első reakcióknál is. 

Tiba képviselő úr kérdésére válaszolva. A határon átívelő együttműködéseknek mi 
nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk. Ez egyelőre a Külügyminisztérium portfóliójához 
fog tartozni továbbra is, de természetesen minden anyagi segítséget és minden szervezési 
segítséget megadunk ahhoz, hogy ezek jól működjenek, illetve újra jól működjenek. 
Annak idején a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz tartoztak. Még annak 
idejében pedig Pálfi Pistának, szegény megboldogult európai parlamenti képviselő úrnak 
voltak elévülhetetlen érdemei ebben a területi együttműködésben. Én úgy gondolom, 
hogy Magyarországnak alapvető nemzeti érdeke az, hogy a határok ne elválasszanak 
minket, hanem összekössék a határok által kettévágott térségeket. 

Balassa alelnök úr kérdésére. Hát, erre így általánosságban nehezen tudok 
válaszolni, mert akár azt mondom, hogy támogató, akár azt mondom, hogy védekező, 
könnyen meghazudtolhatom magam a következő pillanatban. Rugalmas, azt mondanám. 
Azt hiszem, aki tárgyalt már velem, az tudja, hogy én mindig is rugalmas tárgyalópartner 
vagyok, a célt tartom a szemem előtt, és annak érdekében mindent megteszek, hogy ezt 
úgy érjük el, hogy az jó legyen az általam képviselt félnek, és a velem szemben ülő 
tárgyalófél se vesztesnek érezze magát. Ez az Európai Unióra különösen igaz, hogy itt 
csak a pozitív végösszegű játszmáknak van értelme. Csak akkor tudunk pontot tenni egy 
ügy végére, hogyha mind a két tárgyalófél megtalálja benne valahol a számítását. És 
természetesen a dolgok bonyolultságából adódóan mindenki máshol találhatja meg, de 
az Európai Unió által intenzívvé tett nemzetközi európai együttműködés teszi azt éppen 
lehetővé, hogy más-más beszámítási pontoknál engedjenek az emberek.  

Én abban bízom, hogy sikerül olyan jó kompromisszumokat kötni, amik 
megfelelnek a magyar nemzeti érdeknek, és megfelel az uniós érdeknek is, mert abban is 
hiszek, hogy a magyar nemzeti érdek uniós érdek és az uniós érdek egyben magyar 
nemzeti érdek is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Köszönöm 

képviselőtársaimnak a kérdéseket és az arra adott válaszait. 
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Mint a bizottság elnöke, engedje meg, hogy 

megköszönjem önnek az elmúlt időszakban kifejtett hazai és uniós politikusi munkáját. 
Úgy vélem, hogy miniszterelnök úr önben megtalálta a legalkalmasabb személyt, akinek 
megfelelő hazai és európai uniós, úgymond közigazgatási és politikai gyakorlata van 
abban, hogy megtalálja a közös nyelvet Brüsszellel, különös tekintettel a több éves 
pénzügyi keret és az újjáépítési alapból származó források megszerzése ügyében. Nem 
lesz könnyű munka, de önnél, akinek nagy európai uniós gyakorlata van, meg vagyok 
győződve arról, hogy ez a tárca jó kezekben van, szintén a munkatársaival együtt, amihez 
sok sikert és sok erőt kívánok. (Dr. Navracsics Tibor: Köszönjük szépen.) 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, 
aki támogatja dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszteri tisztségre való 
kinevezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. És aki ellene van? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Köszönöm szépen. 
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Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Engedje meg, hogy bizottságunk nevében elsőként 
gratuláljak. Sok sikert és sok erőt kívánok az ön munkájához, az ön munkatársainak is! 
Köszönöm szépen.  

 
DR. NAVRACSICS TIBOR területfejlesztésiminiszter-jelölt: Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kettő perc szünetet rendelek el. Kérem, hogy a bizottsági tagok ne 

menjenek el, csak elbúcsúzom miniszterjelölt úrtól. (Csöbör Katalin, Riz Gábor, Gy. 
Németh Erzsébet távoznak a bizottság üléséről.) 

 
(Szünet: 12.07 - 12.14) 

A bizottság feladatainak áttekintése és döntés a bizottság működését 
érintő kérdésekben 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági munkánkat a második napirendi 
pont tárgyalásával: a bizottság feladatainak áttekintése és döntés a bizottság működését 
érintő kérdésekben. 

Tisztelt Bizottság! Ilyenkor, minden ciklus kezdetén különösen az új tagok 
számára fontos, hogy ismertessük bizottságunk statútumát, bizottságunk portfólióját, azt 
a munkát, ami ránk vár és ahogyan ezt a munkát el kell végezni. 

Az Európai ügyek bizottsága ebben a ciklusban is 9 tagú, egy kormánypárti 
alelnökkel, Tessely Zoltán képviselőtársammal, és egy ellenzéki alelnökkel, Balassa Péter 
személyében. 

A képviselőtársaim közül tehát ellenzékben Gy. Németh Erzsébet van és a most 
jelen nem lévő Bedő Dávid, ő a Momentum részéről. Ők először vállalják a tagságot. 
Tessely Zoltán alelnök úr 2014 óta ellátja ezt a tisztséget, valamint további tapasztalt 
tagok között tartjuk számon Csöbör Katalint, Riz Gábort, Tiba Istvánt és természetesen 
Juhász Hajnalkát. Szeretném kiemelni, hogy a bizottsági tagok harmada ebben a 
ciklusban is női képviselő.  Ezt egy fontos eredménynek tartom. 

Szeretném jelezni továbbá, hogy a korábbi ciklushoz hasonlóan a nemzetiségek 
bizottsága részéről tanácskozási joggal Giricz Vera ruszin, Koranisz Laokratisz görög, 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló vesz részt bizottságunk munkájában. 

Tisztelt Bizottság! Az Európai ügyek bizottságának fő feladatairól 
képviselőtársaimnak egy rövid összefoglalót juttattunk elírásban, és ezért engedjék meg, 
hogy csak nagyon-nagyon röviden emeljek ki ezzel kapcsolatban néhány fontos dolgot, 
bár tudnék róluk délután kettőig is beszélni. Fontosnak tartom most a bizottsági ülésen 
megemlíteni, hogy az Európai ügyek bizottsága 30 éve, 1992-ben alakult meg a 
kezdeményezésemre, Közép-Európában elsőként. Én ezt nagy eredménynek tartottam 
akkor is, és most is.  

Kivételes feladatot és ügydöntő hatáskört gyakorol az Európai ügyek bizottsága az 
Országgyűlésről szóló törvény felhatalmazása alapján az úgynevezett egyeztetési eljárás 
keretében, amikor az Országgyűlés nevében fogadhat el úgynevezett állásfoglalást a 
kormány által az uniós intézményekben képviselendő tárgyalási álláspontról. 

Jól tudjuk azt, hogy a lisszaboni szerződés a nemzeti parlamentek európai uniós 
ügyekben betöltött szerepét megerősítette. Amikor elfogadta a magyar Országgyűlés a 
szerződést, akkor ezt bizottságunkban külön meg is ünnepeltük, hiszen ez új lehetőséget 
vagy lehetőségeket teremtett, különösen a szubszidiaritás és arányosság elve 
érvényesülésének vizsgálata révén, mintegy bekapcsolva a nemzeti parlamenteket 
úgymond az uniós döntéshozatalba. Hiszen jól tudjuk azt, hogy a hatásköröket 
patikamérlegen kottázták ki annak idején, ami a tagországok és a brüsszeli intézmények 
között volt a lisszaboni szerződésben. 
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Az Európai ügyek bizottsága kezdeményezésére a tisztelt Ház immár 7 indokolt 
véleményt fogadott el, és természetesen rendszeressé vált az úgynevezett politikai 
párbeszéd keretében történő egyeztetés az Európai Bizottsággal. Tehát ezért szoktam 
mondani, hogy bizottságunknak rendkívüli a felhatalmazása, és ez teszi különlegessé a 
bizottságunkat. 

Bizottságunk elkötelezett az uniós politikaalakítási folyamat jobbítása és 
természetesen a nemzeti érdekek határozott képviselete mellett, ehhez pedig bizony 
nélkülözhetetlen az aktív parlamenti diplomácia, és különösen a visegrádi négyek, 
valamint a COSAC, az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottságainak a konferenciája, továbbá az európai parlamenti és egyéb fórumokon való 
együttműködés. 

Szeretném bemutatni bizottságunk régi-új titkárságát: Keményné Kasza Mária 
titkárnőt (Kasza Mária feláll.), dr. Juhász László főosztályvezető-helyettest és 
titkárságvezetőt (Dr. Juhász László feláll.), dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági 
főmunkatársat (Dr. Tamás Csaba Gergely feláll.) és Nyilas Dániel munkatársat (Nyilas 
Dániel feláll.). Szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy ez egy jó csapat. A 
szubdszidiaritásvizsgálatnál, akár más parlamenti előterjesztéseknél, különösen az 
elmúlt év második felében, kiválóan teljesítettek, természetesen képviselőtársaimmal 
együtt. 

Szeretném továbbá jelezni, hogy főszabály szerint ez a bizottsági termünk, ami 
amúgy 2012-ig bizottsági munkatársi szobaként szolgált. Összement a bizottságunk is, 9 
fős lett, ezért összement a terem is, ahol ülésezni szoktunk. Azt is megjegyzem, hogy 
amikor európai uniós biztost fogadunk, és nagyobb a nézőközönség vagy az érdeklődés, 
akkor a házelnöktől szoktunk kérni nagyobb bizottsági üléstermet is - ez nem mindig 
sikerül. Különösen nyáron ez a kis bizottsági ülésterem bizony elég meleg, de igyekszünk 
mindig megtalálni a megfelelő helyszínt, hogy bizottságunk zavartalanul tudja folytatni a 
munkáját. 

A mai ülésünkön még néhány további, döntően technikai jellegű ügyet is 
szeretnénk áttekinteni. Egyeztetési eljárások. Szeretném emlékeztetni 
képviselőtársaimat, hogy az elmúlt ciklusban összesen 29 európai uniós javaslatra 
vonatkozóan indult egyeztetési eljárás, és az Európai ügyek bizottsága 17 európai uniós 
tervezetre vonatkozóan fogadott el állásfoglalást. Az előző ciklusban indított, 
folyamatban lévő 14 eljárás az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével az 
Országgyűlésről szóló törvény 68. § b) pontja alapján lezárult, hál’istennek.  

Másodszor. Bizottsági határozat a módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejéről. Az elmúlt ciklusban is fogadtunk el egyébként hasonló dokumentumot, 
amelynek célja a részletes viták során a módosítási kezdeményezések időben történő 
megtétele volt. Bizottságunkban nem gyakoriak a részletes viták, de az egységes 
bizottsági gyakorlat érdekében szükséges a döntést meghozni.  

És itt mindjárt fel is teszem a kérdést, képviselőtársaim, hogy mivel a vonatkozó 
határozattervezetet előzetesen megkapták, ezzel kapcsolatban van-e kérdésük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatalok 

Amennyiben nincs, ezzel kapcsolatban szavazást rendelek el. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejével kapcsolatos határozattervezet elfogadását. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta.  
És végül a harmadik pont nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos rövid 

tájékoztató. A nemzetközi kapcsolatokból bizottságunk a lehetőségeihez mérten aktívan 
veszi ki a részét. Az Országgyűlést főszabály szerint a parlamenti erőviszonyoknak 
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megfelelő delegációt képviseli, ami elsősorban a bizottság elnökségének jelent majd 
számos kötelezettséget. 

Jelentem, hogy megalakult úgymond a bizottság elnöksége, megtartottuk első 
tájékozódó ülésünket. 

Külön kiemelném, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia négyfős parlamenti 
delegációjában Juhász Hajnalka, Tessely Zoltán, Balczó Zoltán és jómagam vettünk részt. 
A konferencia ugyan véget ért, de az eredményeinek az értékelése a következő időszak 
feladata lesz. Számítok e tekintetben is a jelenlegi képviselőtársaimra. 

A COSAC kapcsán a francia elnökség igen-igen nagy aktivitást mutatott, hiszen 
2022 januárjában 2 munkacsoportot is létrehozott, amelyekben Juhász Hajnalka, Balczó 
Zoltán, Bana Tibor és jómagam vettünk részt. Tekintettel arra, hogy a munkacsoportok 
még körülbelül egy hónapig működnek, javaslom, hogy a korábbi kormánypárti tagok 
mellett Balassa Péter alelnök úr kapcsolódjon be a nemzeti parlamentek szerepével 
kapcsolatos munkacsoportba.(Jelzésre:) Mondja munkatársam, hogy természetesen 
számítunk Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony aktivitására ellenzéki képviselőként. 

Tisztelt Bizottság! Tehát röviden ennyit bizottságunkról. Én remélem - akik 
nincsenek itt, majd elolvassák a bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvet -, hogy egy jó 
csapat alakul ki. Függetlenül attól, hogy most ellenzéki vagy kormánypárti oldalon ülünk, 
a közös cél Magyarország érdekeinek a hatékony képviselete az Európai Unióban, és ez 
bizony a magyar Országgyűlés tagjaira is érvényes elsődlegesen. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy együttműködésüket próbálják meg a bizottság munkájában 
itthon és külföldön is úgy megmutatni, hogy valóban a közös érdekünk Magyarország 
érdeke. 

Tisztelt Bizottság! Akkor most szünetet rendelek el, pontosabban ebédszünetet, és 
13 órától következik a harmadik napirendi pont megtárgyalása, Varga Judit igazságügyi 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása. Kérem, ne felejtsenek el visszajönni! 
Köszönöm szépen, és megkezdjük a szünetet. 

 
 

(Szünet: 12.28 - 13.01 óráig 
Elnök: dr. Hörcsik Richárd) 

 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk bizottsági ülésünket, ahogy 
elterveztük, 13 órától a 3. napirendi pont megtárgyalásával, dr. Varga Judit igazságügyi 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásával. Először is engedjék meg, hogy a 
bizottságunk nevében köszöntsem Varga Judit miniszterjelölt asszonyt, miniszter 
asszonyt és kedves munkatársait, Bóka János államtitkár urat és Czombos Tamás 
helyettes államtitkár urat! Bizottságunknak régi ismerősei ők, hiszen nem először 
vesznek részt bizottságunk ülésén, és már most szeretném megköszönni az elmúlt négy 
esztendőnek azt a közös munkáját, ha szabad ezt mondanom, amiből kivettük a részünket 
mi is, Magyarország érdekeinek képviselete az Európai Unióban, és köszönet a miniszter 
asszonynak és munkatársainak, hogy mindig a rendelkezésünkre álltak, és azért a sok-
sok anyagért, amit küldtek a bizottsági felkészítő anyagokat illetően. És külön 
megköszönöm még a miniszter asszony vezetésével azt a magyar aktivitást, amellyel az 
Európa jövőjéről szóló, monsieur Macron által szervezett vagy indított mozgalomban 
részt vettünk, hiszen ha információim nem csalnak, akkor nálunk volt a legtöbb ezzel 
kapcsolatos rendezvény. Hát, egyszer mindennek vége lesz, ez is eljött, és véget ért ez a 
konferencia. Bizottságunk részéről négyen vettünk részt ebben vegyes érzelmekkel, és 
most következik a számadás ideje, hogy eredményt vonjunk, hogy mennyire volt hasznos 
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ez a konferencia, vagy sem nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió számára. 
Mindezt azért bátorkodtam elmondani, hogy remélhetőleg addig a többi képviselőtársam 
is ideérkezik, aki a szünetben távozott.  

Tisztelt Bizottság! A házelnök úr május 17-ei állásfoglalása és a kialakult szokásjog 
alapján bizottságunk az igazságügyi miniszterjelöltet is meghallgatja. Az igazságügyért 
felelős miniszter egyik fő feladata uniós ügyekben a kormány jogharmonizációs 
kötelezettségeinek a koordinálása, valamint természetesen a tárca képviselete az Európai 
Unió Tanácsában, továbbá az Európai Bíróság előtt a kormány képviselete és az Európai 
Bizottság által indított, úgynevezett kötelezettségszegési eljárások rendezésében való 
részvétel is. Az elmúlt ciklus jelentős részében az igazságügyi miniszter felelt az uniós 
ügyek kormányzati koordinációjáért, és ebben a tekintetben is nagyon szoros kapcsolat 
alakult ki bizottságunkkal. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Bizottságunk szokásjogának megfelelően a 
miniszterjelölti meghallgatáson először a jelöltet kérjük egy rövid expozéra, majd utána 
megadom a szót a bizottság tagjainak, akik kommentálhatnak, illetve kérdéseket 
tehetnek fel, ezeket a kérdéseket összegyűjtjük, és visszaadjuk a szót a miniszter 
asszonynak, a miniszterjelölt asszonynak és természetesen miniszter asszonynak a 
válaszadásra.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Asszony! Öné a szó. 

Dr. Varga Judit tájékoztatója 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszterjelölt: Nagyon szépen köszönöm, elnök 
úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én 
is a köszönettel szeretném kezdeni az expozémat, hiszen az elmúlt évek során egy nagyon 
olajozott együttműködés tudott kialakulni az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága és 
az uniós ügyek koordinálásáért felelős minisztérium között, hiszen mindannyiunk 
elsődleges felelőssége és szívügye az, hogy a magyar érdekeket Európában közös erővel, 
egészpályás felállásban tudjuk képviselni, és bízom abban, hogy a következő időszakban, 
a következő ciklusban ugyanezt az együttműködési szintet tudjuk tartani, illetve csak 
tovább tudjuk azt fokozni, hiszen mindig minden fokozható, főleg akkor, amikor 
Európáról beszélünk.  

Én igyekszem a legfontosabb vízióról, Európa jövőjéről beszélni, hiszen maga az 
európai uniós szabályrendszer életünk minden egyes szegmensét gyakorlatilag 
szabályozza és lefedi, tehát akár hetekig is tudnánk itt együtt beszélni a különböző 
dossziékról, és ezért nagyon fontos, hogy bemutassam önöknek azt a pozíciót, amelyet 
mi, magyarok, akik európaiak vagyunk - és ezeréves európai nemzet vagyunk -, az Európa 
jövőjéért érzett felelősségünk körében a legeslegfontosabbnak tartunk. 

Szeretném azt leszögezni, hogy a magyar kormány Magyarország jövőjét, jelenét - 
mint ahogy múltját is - Európában és az Európai Unióban képzeli el a továbbiakban is. 
Viszont ennek az Uniónak, mi úgy gondoljuk, változnia kell, és mi, magyarok gondoljuk 
ezt, nem csak a magyar kormány, és felelősséget érzünk a jövőért, és ezért határozottan 
és aktívan fel fogunk lépni a változásokért. Ennek a fellépésnek a közelmúltban minden 
eddiginél nagyobb megerősítését adta a népszavazás és a parlamenti választási 
eredmény, hiszen történelmi méretű az a felhatalmazás, amit a nemzeti konzervatív 
kormány és ezzel a nemzeti konzervatív kormány Európa-politikája is kapott, és a 
szükséges változások irányát pedig egyértelműen azok a magyarok jelölték ki, ahogyan 
elnök úr is mondta, akik a legaktívabbak voltak népességarányosan az ebben az elmúlt 
egy évben zajló konferenciasorozatban. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind a 
személyes hozzájárulások, mind a rendezvények, a különböző javaslatok szintjén végig 
dobogós helyen álltunk, népességarányosan pedig a legesleghangosabban tudtuk hallatni 
a hangunkat, és ez a vélemény, ez a határozott vélemény, amely ezekből a 
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hozzájárulásokból összegezhető, természetesen számomra is irányadó lesz a következő 
időszakban.  

Az európai uniós ügyek koordinálásáért felelős miniszterként, miniszterjelöltként 
nekem az elsődleges célom az, hogy megvédjem Magyarországot, megvédjem a magyar 
emberek jogait és érdekeit az Európai Unióban, és a magyar emberek elvárásainak 
megfelelően azon fogok dolgozni, hogy ez az Európai Unió megújuljon, és ehhez 
szövetségeseket és partnereket is fogok keresni, elsődleges feladatomként ezt is kitűztem 
magam elé.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Milyen Európában hiszek én, milyen Európában 
hisznek a magyarok, miben kell változnia az Európai Uniónak ahhoz, hogy - egy 
klasszikussal élve - az arcában mi is meglássuk a saját arcunkat? Az EU ma az európai 
integrációt sajnos öncélnak tekinti, és minden hagyományos értéket megelőző öncélnak, 
minden nemzeti érdeket felülíró öncélnak tekinti. Látjuk most már a kézzelfogható jeleit 
az európai birodalom építésének, létrehozásának a szándékait, és ezzel szemben a magyar 
emberek úgy gondolják, hogy az integráció továbbra is a schumanni gondolat jegyében 
egy eszköz arra, hogy a nemzetek szabadsága egymással kölcsönös tiszteletben 
együttműködve kiteljesedhessen, ebben a szellemben fogunk tehát javaslatokat tenni az 
EU jövőjével kapcsolatban.  

Az is a diagnózis része az elmúlt egy év konferenciái és hozzájárulásai során, hogy 
sajnos mára az Európai Unió a hagyományos európai értékeket megtagadó Európát 
épített, és folyamatosan olyat is épít, mi viszont ezzel szemben úgy gondoljuk, hogy a 
zsidó-keresztény gyökerek, amelyek Európát táplálják és táplálták a múltban, ezek 
építőkövei pedig a hagyományos közösségek, mint a család, a nemzet és a történelmi 
egyházak, továbbra is kulcsfontosságúak Európa fennmaradásában. Számunkra a 
gyermeket nevelő anya és apa, aki nő és férfi vagy a tetteinket vezérlő erkölcsi iránytű 
nem a múlt, hanem Európa jövőjének a záloga kell hogy legyen. Ráadásul egyébként a 
szerződések szellemével összhangban - ez a 4. cikkelyben egyébként meg is található szó 
szerint - maga az alkotmányos identitása a különböző tagállamoknak is ugyanolyan 
európai érték, mint bármelyik más a 2. cikkelyben, ezért az alkotmányos örökségünk 
részét képező értékekre és elvekre mi inspirációként tekintünk, nem pedig mint 
üldözendő hagyományokra, és nem hagyjuk, hogy éket verjenek közéjük ezek a 
birodalmi, birodalomépítési törekvések, ennek az egyik legaktuálisabb jele, hogy most 
már az uniós költségvetést, elszakadva a költségvetési logikától, politikai és ideológiai 
zsaroló eszközként kezdték újabban alkalmazni.  

A másik nagyon fontos megállapításunk nekünk, magyaroknak, hogy ma Európa 
a véleményhegemónia Európáját építi. Európa nem a sokféleségben, hanem sajnos az 
igazodásban, az idomulásban és az öncenzúrában egyesül napjainkban - ebben segít 
egyébként a fősodratú európai liberális média is -, ezzel szemben mi a valódi pluralizmus 
és a szabadság oldalán fogunk kiállni, és elfogadjuk, hogy vannak különböző 
világnézetek, vannak különböző érdekek és racionalitások Európában, ez adja az uniós 
álláspontok sokféleségét, és mi magától értetődőnek tartjuk, hogy a stigmatizálás, a 
megbélyegzés vádja nélkül mondhassuk el szabadon a véleményünket, és ezt 
természetesen partnereinknek is ugyanígy biztosítjuk. És mi úgy gondoljuk, hogy az EU 
jövője attól függ, hogy képes lesz-e a jövőben hidat építeni azok között, akik eltérően 
gondolkodnak Európáról és az európai integráció irányairól. Mi az előző kormányzati 
ciklusban is a tolerancia ajánlatát tettük az Európai Unió számára, valamennyi 
tagállamának és nemzetének, és ezt a toleranciaajánlatot a jövőben is fenntartanánk, azt 
szeretnénk, hogy a kulturális elidegenedést az elfogadás kultúrája váltsa föl.  

Sajnos ma azt is tapasztaljuk, hogy az Unió a nemzetek nélküli Európát építi fel, 
és a saját politikai céljait követő Bizottság egyre kisebb területre próbálja meg szűkíteni 
a tagállamok mozgásterét, ezek most már a tagállamok alkotmányos identitását, legbelső 
magját érintik és ostromolják. Mi ezzel szemben úgy gondoljuk, hogy a tagállamok az 
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integráció jövőjének az urai, mint ahogy a jelenének és a múltjának is az urai voltak, és a 
szuverenitás kizárólagos hordozói itt egyedül a tagállamok, közösen, egyhangúsággal, a 
konszenzus kultúráját a mindennapokban gyakorolva dönthetnek csak arról, hogy 
hatásköreiket mely területeken kívánják közösen gyakorolni, és hangsúlyozom, azt nem 
feladva, hiszen mindig inkább közös gyakorlásról kellene a jogi terminusok szintjén is 
beszélnünk, mint bármiféle feladásról.  

Az Európai Unió ma demokrácia nélküli Európát épít sajnos, hiszen az európai 
nép uralmának megvalósítása ürügyén valójában az európai nemzetek uniós 
intézmények feletti demokratikus ellenőrzésének a felszámolását próbálják meg elérni.  

Mi tudjuk, hogy nem létezik európai démosz, és valljuk, hogy az integrációnak nem 
az európai nép létrehozása a célja, hiszen az európaiságunk a nemzeti identitásunknak a 
szerves része, azért vagyok én is európai, mert magyar vagyok, nem is lehetnék európai, 
ha nem lennék magyar. Az európai demokrácia pedig csak a demokratikusan szerveződő 
nemzeti közösségek erősítése révén építhető és biztosítható, ezért egy nagyon fontos 
magyar javaslat a konferencia tapasztalatai alapján, hogy a demokráciák demokráciáját 
kell felépíteni - ebből egyébként konkrét intézményi javaslatok is származnak 
Magyarország részéről.  

És sajnos az EU ma egy kiszolgáltatott Európát épít. A jelen politikai, nemzetközi 
politikai helyzet is rávilágít erre, ha csak az energiaellátás biztonságának a törékeny 
állapotát nézzük meg Európában, és látjuk, hogy a következő évtized is a veszélyes 
kihívások korszaka lesz, ezért nekünk meg kell védenünk a jelen és a jövő európai 
generációit, ezért ennek sikere, hogy ez a védelem és ez a felfogás annak a garanciája is, 
hogy egyáltalán beszélhessünk a jövőben még a kontinensnek a jövőjéről.  

A válságok egyébként felfedték az Unió gyengeségeit, és megmutatták, hogy a 
válságokra a még több Európa kiáltása nem fog megoldást nyújtani, mert cselekvőképes, 
erős nemzetállamok tudnak csak a veszélyhelyzetben reagálni, és ezért egy olyan Unióra 
van szükség, amely nem gúzsba köti ezeket a nemzeteket, hanem valódi támogatást nyújt 
számukra. Itt a Covid-világjárvány kapcsán az európai uniós fellépés is bizonyította azt, 
hogy az első helyi cselekvők a nemzetállamok voltak, és utána az Európai Bizottság kis 
fáziskéséssel ugyan, de megtalálta a maga szerepét, amely, ugye, abban merült ki, nagyon 
helyesen, hogy koordinálta a nemzetállamok (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) - jó 
napot, képviselő asszony! - fellépését, és így tudott aztán szembeszállni a járvánnyal a 
kontinens.  

Az európai biztonsági helyzetnek a drámai változása is rámutatott arra, hogy 
Európának képesnek kell lennie megvédenie magát. Sosem rejtettük véka alá egyébként, 
amikor Európáról beszélgettünk még a konferenciát megelőző időszakban is, hogy olyan 
helyeken kell az integrációt, a közös fellépést mélyíteni, ahol annak valódi hozzáadott 
értéke van, ez például a nemzetközi fejlesztéspolitika, ami, ugye, a migráció keletkezési 
okait tudná kezelni hatékonyan, hogy Európát megvédjük ettől a veszélytől, és ugyanez a 
közös védelmi képességeknek a fejlesztése, ami katonai képességeket és ipari 
kapacitásokat is jelent ebben az olvasatban.  

És sajnos az Európai Unió ma nem a sikeresek, hanem a sikertelenek Európáját 
építi. Ugye, ez az egész uniós együttműködés arra az egyszerű gondolatra épült, hogy 
közösen nagyobb gazdasági sikert érhetünk el, az egész kohéziós politikának is ez volt az 
alaplogikája, és ez kellene hogy legyen ma is, nem egy fegyelmező eszköz, hanem a 
különbségek megszüntetése, a gazdasági fejlettségbeli különbségek megszüntetése révén 
az egész közösségnek adunk egy lendületet, és ezáltal maga a közösség lesz sokkal 
sikeresebb globális színtereken is. És ezért közös gazdasági siker nélkül az egész Európai 
Unió a szétesés szélére kerülhet. És ennek kulcsa, hogy versenyképes uniós tagállamok 
legyenek, azoknak pedig versenyképes gazdaságai fejlődhessenek, ezért ne szégyen 
legyen a gazdasági siker, hanem egy olyan közös siker, amely mindenkit ösztönözzön 
hasonló intézkedések meghozatalára, mint amelyek a versenyképességet garantálták az 
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egyes tagállamokban. Éppen ezért továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy a 
gazdaságpolitikai és az adópolitikai autonómia megmaradjon, de idesorolhatnám azt a 
törekvést is, hogy a nemzetállamoknak joguk van a saját energiamixük 
meghatározásához. A célok közösek, de az út, az a nemzeti sajátosságokra, képességekre 
kell hogy épüljön, és nem fordítva.  

Az uniós költségvetés felzárkóztatási forrásainak a csökkentése vagy az eltérítése, 
ideológiai célokra való felhasználása az egész EU versenyképességét rontja, éppen ezért 
küzdeni fogunk ezen források fenntartásáért. Egyébként jól mintázta a 2018 és ’20 közötti 
költségvetési vita, amely, ugye, a következő hétéves ciklus költségvetéséről szólt, hogy 
hogyan álltak össze azok az országok - és itt hangsúlyozom, nemcsak közép-európai 
országokról volt szó, hanem mediterrán és nyugat-európai országokról is -, amelyek 
kiálltak amellett, hogy a kohéziónak a régi elve még ma is ugyanolyan érvényes, hiszen a 
közös gazdasági sikerekre, a felzárkóztatás forrásainak a megtartására kell törekednünk 
annak érdekében, hogy az egész közösség sikeres lehessen.  

És sajnos, tisztelt hölgyeim és uraim, az Európai Unió ma európaiak nélküli 
Európát épít, hiszen kizárólag a tömeges bevándorlás megvalósításához nyújt anyagi 
segítséget, és közben gyakorlatilag a modellnek az anyagi és egyéb, társadalmi, kulturális 
terheit az egyes tagállamoknak kell viselniük, anélkül, hogy egyébként ők elfogadnák ezt 
az elvet. És az EU nem akarja elfogadni és elismerni azt a kockázatot, amely a tömeges 
bevándorlásban rejlik az európai életmódra, kultúrára, a hagyományainkra, a 
biztonságunkra és az értékeinkre nézve. És minden népnek joga van eldönteni, hogy kivel 
akar együtt élni, ez szuverenitásunk egyik legfontosabb eleme, a szuverenitásunkból az 
első helyen következik, ezt egyébként az elmúlt év végén kiadott magyar 
alkotmánybírósági ítélet is csodálatos jogi ékesszólással írta le és adta hírül Európának, 
és mintaként, követendő mintaként szolgálhat a többi tagállam számára is ez a döntés.  

Európa jövőjét pedig, tisztelt képviselőtársaim, a családok támogatásában és a 
gyermekvállalási kedvnek az erősítésében látjuk. Ez egy nagyon eredeti és magyar 
javaslat a konferencia tapasztalatai alapján, és ezt a modellt is legitim megoldásnak kell 
elismerni az Európai Unióban, és támogatásban, kézzelfogható anyagi támogatásban is 
részesíteni kell, hiszen az európai életmód fenntarthatóságának demográfiai előfeltételei 
is vannak, a demográfiai kihívás kezelését ezért az uniós költségvetés prioritásává kell 
emelni.  

Az előttünk álló kormányzati ciklusban, ne feledjük, egy kiemelt szerep fog 
Magyarországra hárulni: uniós tagságunk közel két évtizede során második alkalommal 
pont 2024-ben kerül sor a magyar uniós elnökségre ismét, és az Európai Unió 
Tanácsának elnöki posztja, soros elnöki posztja, amelyet a spanyol-belga trió tagjaként 
fogunk végrehajtani, egy nagyon nagy lehetőség számunkra, hogy a semleges elnökségi 
szerep korlátainak tiszteletben tartásával, hiszen ez természetes, Magyarország egy jól 
látható uniós szerephez jusson, és lendületet adjon a számunkra, a magyar nemzet 
számára is fontos uniós jogalkotási és politikai folyamatoknak, és ne feledjük, akkor lesz 
egy intézményi ciklusváltás is, tehát egy politikai, stratégiai döntések és személyi 
döntések szempontjából kiemelt időszakban fog a figyelem Magyarországra hárulni. 
Biztos vagyok benne, hogy az Igazságügyi Minisztérium európai uniós koordinációért 
felelős államtitkársága minden technikai, személyi és politikai, szakmai kihívásnak 
maximálisan meg fog felelni, a felkészülést egyébként már tegnap elkezdtük.  

Az új kormányzati struktúrában - engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
beszámoljak a nóvumról, az újdonságról, hiszen - újként megkaptuk a korábban az ITM 
fennhatósága alá tartozó fogyasztóvédelmi feladatokat is. Ennek nagyon sok uniós 
dimenziója van, ugye, egy klasszikus közösségi politika nagy európai uniós jogi 
gyakorlattal, rengeteg jogszabállyal és jól működő magyar szervezetrendszerrel, és 
nagyon sok persze a határon átnyúló hatással járó szolgáltatás is például a digitalizáció 
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területén, éppen ezért egy helyettes államtitkárság vezetésével kívánunk eleget tenni 
ennek az új feladatnak.  

Itt hadd jegyezzem meg, hogy 2019-ben az Igazságügyi Minisztérium létrehozta a 
Digitális Szabadság Bizottságot, ennek az volt a feladata, hogy megvizsgálja a digitális 
tartalomszolgáltatók gyakorlatát a magyar felhasználók védelme érdekében. Nagyon sok 
tapasztalat gyűlt össze, ezek a fogyasztóvédelemtől a versenyjogon át az adatvédelemig 
és az alapjogi kérdésekig terjednek. A célunk természetesen az volt a magyar emberek 
védelme érdekében, hogy csökkentsük a magyar emberek kiszolgáltatottságát a digitális 
térben, biztosítsuk mindenkinek a tisztességes eljárást és a megfelelő jogvédelmet, 
röviden összefoglalva ami nem szabad offline, az ne legyen szabad online sem, ha van 
jogállam offline, akkor legyen jogállam online is, és az átláthatóság, a tisztességes eljárás 
és egyéb klasszikus jogelvek mindenképpen érvényesülhessenek. Ugye, itt volt egy uniós 
folyamat is, amely a közelmúltban zárult le, most már a jogász-nyelvészek dolgoznak a 
végleges szövegen, de a politikai kompromisszum, az alku megszületett az intézmények 
között, van egy uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, ezért nekünk pont az új 
minisztériumi struktúra felállásával kézenfekvő feladat, hogy ezeknek a rendeleteknek, 
ezeknek az uniós szabályoknak a minél szélesebb körű és minél hatékonyabb hazai 
szabályozási és intézményi feltételeit és megvalósítását biztosíthassuk.  

A fogyasztóvédelem területén természetesen a hazai intézkedéseknek a 
kiterjesztése és a fogyasztóvédelmi szabályozásnak a megerősítése érdekében szeretnék 
fellépni, ezért széles körű konzultációt, munkacsoportokat is fogunk indítani. Nagyon sok 
tapasztalat gyűlik össze ezen a téren, hiszen ez a magyar emberek mindennapjait érintő 
kérdés. És számomra külön prioritást fog jelenteni, hogy a magyar fogyasztó 
multinacionális cégekkel szembeni kiszolgáltatottságát csökkenthessem.  

Tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, köszönöm a figyelmet, és állok 
rendelkezésre a kérdéseikre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter asszony, illetve miniszterjelölt asszony 

expozéját. Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, jelezze! (Jelzésre:) Csöbör 
Katalin, utána pedig Hajnalka. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagy 
szeretettel köszöntöm a miniszterjelölt asszonyt, de a miniszter asszonyt és az államtitkár 
urakat is, és először is elnézést kérek, hogy késtem, de Pintér Sándor miniszter urat is 
meg kellett hallgatni, és mindig mindenhol vannak csúszások.  

Mi nagyon örülünk, hogy a miniszter asszony továbbra is marad a mi 
miniszterünk, hiszen mint ahogy a bizottságban is elég nagy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei erő és jelenlét, így nekünk nagyon fontos, hogy a minisztériumban is az legyen, 
és számítok majd a miniszter asszony segítségére Miskolc és térségének a fejlesztésében 
és a támogatásokban.  

Azt szerettem volna kérdezni, amit Navracsics miniszter úrtól is megkérdeztem. 
Nekünk ott a környező településeken is és a városainkban is nagyon fontosak az európai 
uniós fejlesztések és támogatások, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a megállapodások 
minél hamarabb meg fognak születni az Európai Unióban, hogy a források meg is 
érkezzenek, de talán ahogy Navracsics miniszter úrnak feltettem ezt a kérdést, ez ott 
helyénvaló is volt.  

Én viszont azt szeretném megkérdezni, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia 
során az Európai Parlament felvetette többek között az uniós hatáskörök újragondolását 
is, így az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogot kapna, a Tanácsban pedig 
eltörölnék az egyhangúság követelményét. Ennek fényében hogyan védhető meg a 
nemzetállamok érdekérvényesítő képessége így a föderációs törekvésekkel szemben? 
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Hogy látja ezt, miniszter asszony? Köszönöm szépen. (Dr. Varga Judit: Köszönöm 
szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Hajnalka következik.  
 
DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy szeretettel 

köszöntjük a miniszterjelölt asszonyt és a kollégákat! Nekem az lenne a kérdésem a 
miniszterjelölt asszonyhoz, hogy hogyan látja az Európa jövője konferenciasorozatnak a 
következtetéseit, különösen annak fényében, hogy mi nemzeti parlamenti képviselőként 
megéltük azt a helyszínen, hogy a pénteki napon a szombati napot megelőzően volt egy 
nemzeti parlamenti munkacsoporti vita, ahol két és fél órán keresztül próbáltuk 
meggyőzni a francia elnökséget, hogy nincs köztünk konszenzus, tehát az írott jog és a 
szóban elhangzott javaslataink alapján is az a helyzet, hogy nincs konszenzus, tehát nem 
fogadjuk el a transznacionális listát, az egyhangúság eltörlését, valamint az Európai 
Parlament jogalkotási kezdeményezési jogkörét és még számos más kérdést. És aznap, 
ugye, én szóban jeleztem a francia elnökségnek, bár népszerűtlen volt a megjegyzésem, 
hogy a saját eljárási kódexük 17. cikkelyének 7. lábjegyzete értelmében, amit ők 
készítettek, a „konszenzus” szó szerint az „all representatives”-t jelenti, és mi nem értünk 
egyet, tehát nincs konszenzus. Hosszú harcok árán elértem, hogy a „konszenzus” szót 
kitöröljük az aznapi jegyzőkönyvből, majd másnap reggel Verhofstadt boldogan 
belovagolt az Európai Parlament kellős közepébe, és megtapsoltatta magát, és 
kijelentette, hogy nagyon boldog, hogy konszenzus van.  

Na most, érdekes látni a jogállamiságot ilyen fordított aspektusból, és személyesen 
megélni az előző nap történtek után, hogy ez a valóságban így működik. És mi kiadtunk 
egy közös nyilatkozatot a lengyel kollégámmal, az észt és a szlovén kollégámmal, és 
írásban is rögzítettük a Bizottság részére, hogy nincs konszenzus - ettől függetlenül 
teljesen ellentétest állít a francia elnökség és a Bizottság. Ennek függvényében kérdezem, 
miniszterjelölt asszony, hogy hogyan látja az Európa jövője konferenciasorozat 
következtetéseit.  

Nagyon jó munkát kívánok a miniszterjelölt asszonynak! Gyönyörű időszak elé 
nézünk, de nagy kihívások elé is, és az egész csapatának szeretném megköszönni a 
munkát, Bólya Boglárkának is, hiszen együtt küzdöttünk kint személyesen és online az 
elmúlt egy évben hosszan és sokat, és így szép a küzdelem, hogyha ilyen harccal teli. 
Köszönöm szépen. (Dr. Varga Judit: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tiba képviselőtársamé a szó. 
 
DR. TIBA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Kedves Miniszter Asszony! Az 

ominózus 7. cikkellyel, amellyel folyamatosan bombáznak minket, hogyan állunk? Ha jól 
tudom, most a következő tanácsülésen megint téma lesz ez. Mi a helyzet most ezzel, és 
milyen kifutása várható ennek? (Dr. Varga Judit: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. 
Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Ahogy ön is említette, az elkövetkezendő 

négyéves parlamenti ciklusnak az ön minisztériumára és a mi bizottságunkra nézve is lesz 
egy közös ügye, és ez, hogy Magyarország 2024. II. félévében betölti az Európai Unió 
elnökségét. Mint bizottsági elnök talán én leszek az egyetlen az Európai Unióban, aki 
duplázott vagy duplázni fog, ha addig még élek, hiszen 2011-ben én töltöttem be egy fél 
éven keresztül a COSAC elnöki tisztét, átestünk a tűzkeresztségen. Visszagondolván az 
akkori munkánkra akkor kezdődtek azok a turbulens idők, ami aztán folyamatosan 
kitartott az elmúlt tíz évben, de ennek köszönhetően is azt mondom, hogy megedződtünk. 
Most már nemcsak könyvekből olvastuk, hogy hogy működik az Európai Unió, hanem a 
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helyszínen láttuk, hogyan kell küzdeni, és megtanultuk azt - közhelynek hangzik, de így 
igaz -, hogy aki feltartott kézzel megy a tárgyalóasztalhoz, az ne várjon semmi sikert; 
megtanultuk azt, hogy két fontos komponense van az európai politikának a tárgyalási 
folyamatokban: az egyik a nemzeti érdekek legvégsőkig történő képviselete, ahogy a 
németek meg a franciák meg a többi uniós tagország csinálja, és utána a konszenzus, 
valamifajta olyan konszenzus, és ehhez adott olyan lehetőséget a mi bibliánk, ahogy 
szoktam mondani, a lisszaboni szerződés, ahol patikamérlegen kottázták ki (Sic!) a 
hatásköröket és állapították meg a konszenzusos döntést az Európai Tanácsban, amit 
most sokan el akarnak törölni.  

A magyar EU-s elnökséggel kapcsolatban szeretném megkérdezni - lehet, hogy 
korai, bár a miniszter asszony említette, hogy már tegnap elkezdték a felkészülést -, hogy 
vannak-e már kijelölt prioritások, és ha igen, akkor melyek ezek, ha szabad valamit erről 
tudni, hiszen általában véve ami a COSAC üléseit illeti, az első napirendi pont mindig az 
adott nemzet prioritásai, ahol általában véve a miniszterelnök úr szokott beszámolni.  

És csak zárójelben szeretném megjegyezni a miniszter asszonynak, aki majd 
nyilván felelős lesz a magyar európai uniós elnökség bonyolításáért is, hogy a 
gasztronómiáról nem szabad elfelejtkezni, és azért egy telitalálat is volt, több európai 
kollégám gratulált, hogy ahogy a Bizottság tagjai és a különböző delegációk leszálltak 
Ferihegyen, jöttek a tranzitba, a külön a számukra elkészített tranzitba, volt egy 
automata, egy barackpálinka- és szilvapálinka-automata. (Derültség.) Hát, ettől mentek 
olyan jól a tárgyalások (Derültség.), én azt hiszem, és mindenki megemlítette, magam is 
láttam, hogy épp egy kétcentest lehetett, de volt, aki duplázott. (Derültség.) Ez egy olyan 
dolog volt, ami nagyon sok delegáltból mosolyt váltott ki, és jó kedvre derítette őket, ami 
szükséges lesz, úgy hiszem, az elkövetkezendő tárgyalásoknál.  

Szeretném felhívni a figyelmet még az ajándékcsomagra is, hiszen korábban itt is 
nagyon kemény lobbizás ment, hogy mi kerüljön bele abba a kis csomagba, amely 
reprezentálja Magyarországot, hogy aki hazaviszi Magyarországról, az emlékezzen rá, és 
én büszkén láttam, hogy abban benne van az abaúji méz, akácméz és a tokaji aszú 
természetesen a Gyulai kolbász mellett.  

Mindezt azért említem meg, mert Magyarország képe eléggé megtépázódott az 
elmúlt tíz év során az Európai Unióban, és az, hogy itt bizonyos választásokra kerül sor 
az Európai Unió tisztségviselőinél, talán több lehetőséget ad a magyar 
miniszterelnöknek, illetve a magyar elnökségnek, hogy nagyobb beleszólása lehessen az 
európai ügyekbe. Nem kis harcunk lesz ez, a magunk részéről a bizottságunk tagjait 
tekintve mi mindent elkövetünk azért, hogy ebben a harcban részt vegyünk, úgy, mint 11 
évvel ezelőtt.  

A másik rövid kérdésem, ugye, látván az Európa jövőjéről szóló 
konferenciasorozatot, aminek kapcsán szintén szeretném megköszönni a miniszter 
asszony személyes szervezését is, hiszen nagyon sok konferenciát szervezett például a 
szubszidiaritásról, ami egy érzékeny pontja ma az európai politikánknak, és egy nagyon 
jól sikerült konferencián vettem részt én is. Nos, ahogy a miniszter asszony is említette, 
a jelek abba az irányba mutatnak, hogy módosítani kell az uniós szerződéseket, és ezt az 
álláspontot ajánlani fogja a kormánynak is, közölte, terápiás javaslatnak nevezte az 
elképzelést. Én szeretnék még idézni egy jeles európai politikust, Angela Merkelt, amikor 
korábban, az ő kancellársága alatt felvetődött a lisszaboni szerződés megváltoztatása, ő 
óva intett ettől, hogy ha Pandora szelencéjét kinyitjuk, akkor nem lehet a szellemet 
visszatenni a palackba, és elszabadul Európa egysége. Nem tudom, hogy osztja-e ezt ön, 
hogy hogy látja ezt a helyzetet, hiszen ez a másik sarokköve Európa jövőjének.  

Tisztelt Miniszter Asszony! Több kérdés nem lévén akkor visszaadom a szót, 
kérem, hogy röviden válaszoljon a feltett kérdésekre. Tessék parancsolni! 
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Dr. Varga Judit válasza 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm szépen a kérdéseket.  

Hajrá Borsod! A „Sorsod Borsod” jeligével kezdeném a válaszomat Csöbör 
képviselő asszony számára, és hadd jegyezzem meg általánosságban azt, hogy olyan 
képviselők ülnek itt, ebben a teremben, akik személyesen tapasztalták már meg Európát 
és az európai nemzetközi fórumoknak a hangulatát, a konszenzus kultúráját, amely néha 
pont annak az ellenkezője. Én úgy érzem, hogy mi félszavakból is értjük egymást, és 
értjük Európát is, és tudjuk azt is, hogy hogyan kell nekünk ebben a világban is a magyar 
érdeket érvényesíteni. Ezt is szeretném megköszönni önöknek, hiszen én is figyelemmel 
követem, amit képviselőként Magyarország képviseletében nemzetközi fórumokon 
tesznek. Nagyon sokat segít ez a magyar kormány tanácsi érdekérvényesítésében is vagy 
abban a küzdelemben.  

A képviselő asszony az EU jövőjéről szóló konferencia föderális vonalának a 
konklúzióiról kérdezett, és ezt említette (Dr. Juhász Hajnalka felé fordulva:) a képviselő 
asszony is. Én úgy gondolom, hogy erre a két kérdésre egyértelműen az a válasz, hogy a 
lisszaboni struktúra csődöt mondott, hiszen az tette lehetővé, hogy az egyre mélyülő, 
angolul ever closer union koncepció túszul ejtse az intézmények működését, ez teszi azt 
lehetővé, hogy racionális, hidegfejű gondolkodás helyett egy folyamatos „európai” 
szlogenpuffogtatással próbáljanak meg megoldani mindent, és még arra is rámondják a 
konszenzust, ahol egyébként kézzelfogható éles ellentétek állnak fenn. És az egész Európa 
jövőjéről szóló konferencia egy nagy színjátékként is beállítható, hogyha éles szemekkel 
figyeltek - márpedig mi ott voltunk, és ezt megígértük egy éve, és figyeltünk -, és le tudtuk 
leplezni a sunyiságot, hiszen a föderális liberális fősodor próbálja demokratikus 
népakaratként beállítani a saját politikai törekvéseit, és ehhez lejátszott egy konferenciát. 
Ehhez használta az Európai Parlamentet - ez nyilván nem volt nehéz, hiszen annak 
definíció szerint is egy politikai intézménynek kell lennie -, amelyben jelenleg sajnos egy 
masszív liberális baloldali többség uralkodik, és így próbálnak ők olyan konklúzióra jutni, 
ami egyébként nem felel meg a 450 millió európai állampolgár véleményének.  

Egyébként a számok szintjén, ha megnézzük, Magyarországon közel egymillió 
ember aktivizálta magát a konferenciasorozat során, illetve a közös gondolkodásban - 
európai szinten 700-600 ezer a regisztrált más konferenciákon a résztvételek száma -, 
ráadásul hogyha a választási eredményt nézzük, akkor pedig hárommillió állampolgár 
mondott igent egyfajta nemzeti konzervatív, erős nemzetállamok, erős Európa 
koncepciójára. Tehát biztosan hibás az a következtetés, vagy nem felel meg száz 
százalékosan a valóságnak, amit próbálnak most mesterségesen kivonni az elmúlt egy 
évből, de én jogászfejjel állok ezen kihívások elé, hiszen szerződést módosítani azért, hogy 
például eltöröljék a vétót, tehát vétót eltörölni például csak szerződésmódosítással lehet, 
szerződést pedig a szabályok szerint csak egyhangúsággal lehet. Tehát itt is a konszenzus 
kultúrája és a főszabálya, az egyhangúság főszabálya az elsődleges feltétele annak, hogy 
egyáltalán erről vagy bármiféle transznacionális listáról és egyéb, természetesen a 
fősodratú liberális gondolkodásba illeszkedő ötletekről beszélhessünk.  

Én azért mondtam azt a múlt heti konferencián, hogy a magyar tapasztalatok 
egyértelműen egy szerződésmódosítás irányába mutatnak, mert annyira túlfutottak a 
dolgok az egyre mélyülő Európa mindennapjaiban, hogy bizonyos garanciákat most már 
be kellene építeni a szerződésekbe, és egyértelműen rögzíteni újra a nemzetállamok 
hatásköreit, garanciákat biztosítani ennek érdekében, visszavenni az Európai Parlament 
ideológiai nyomásgyakorlásából és ebből a szerepéből, az egyre mélyülő Európa 
gondolatát pedig törölni javasolják a magyarok a szerződésekből. Természetesen hogyha 
formálisan gondolkodunk, akkor ez egy szerződésmódosítást igényel, tehát lehet 
szerződést módosítani, de nem feltétlenül abban az irányban, ahogy azt Verhofstadt 
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elképzeli. Éppen ezért bármi is történik a következő időszakban, mi magyarok ott 
leszünk, nekünk egy nagyon erős mandátumunk van, amelyet most több mint 
hárommillió ember bélyegzett le nekünk, ha pedig a gyermekvédelmi népszavazás 
eredményét értékeljük, akkor az számosságát tekintve az európai uniós csatlakozás 
abszolút számával vetekszik, tehát itt is egyértelmű a mandátumunk.  

Úgyhogy az EU jövőjével kapcsolatos elképzelések most természetesen egy 
magasabb szintre is kerülnek az elkövetkezendő időszakban, biztos vagyok benne, hogy 
az Európai Tanács is fog ezzel foglalkozni. Mi magyarok egyébként soha nem rejtettük 
véka alá az elképzeléseinket, ha emlékeznek, az elmúlt évben a magyar kormány volt az, 
amely nyíltan, nyílt sisakkal, őszintén még meg is jelentette a hét pontját Európa 
jövőjével kapcsolatban.  

Ugye, vonatkozott kérdés arra is, hogy nekünk milyen konkrét elképzeléseink 
vannak. Erről hadd meséljek egy picit részletesebben! Hogy a tagállamok nemzeti 
parlamentjei delegáljanak például képviselőket az Európai Parlamentbe, mint ahogy ’79 
előtt volt az Európai Unióban, mint ahogy egyébként a strasbourgi Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésében is ez a főszabály ma, hiszen ekkor tudjuk biztosítani, hogy 
valódi politikai felhatalmazáson alapuló, a tagállami realitásokhoz igazodó, a tagállamok 
gazdasági és társadalmi sajátosságait és érdekeit megfelelően figyelembe vevő döntések 
szülessenek az Európai Parlamentben. Lehet, hogy ettől az ötlettől néhány európai 
parlamenti képviselőnek, például Daniel Freundnak égnek állhat a haja, de hát egy 
szabad Európában, ahol valódi véleménypluralizmus van, és az egy érték is, ezt meg kell 
hogy hallják, és el kell hogy gondolkodjanak rajta, hogy vajon miért mondjuk mi ezt. 
Fontos lenne például bevezetni azt is, hogy a tagállamok kormányainak és nemzeti 
parlamentjeinek is legyen lehetőségük jogszabályt kezdeményezni az európai jogalkotás 
számára, és ennek ellentettje a piros lapos eljárás, a valódi megállítás lehetősége, amit 
érdemes lenne a szerződésekbe foglalni. Van egy javaslat, hogy ha a tagállamok 
55 százaléka egyértelmű nemet mond egy uniós jogalkotási kezdeményezésre, akkor az 
ott álljon meg, és ne lehessen azt lenyomni a tagállamok torkán.  

Nem légből kapott ötletek ezek, közel húszéves tagságunk során átéltünk már 
olyan kétségbeesett helyzeteket, amikor láttuk, hogy például 12 ország egyértelmű 
tiltakozása sem volt elég ahhoz, hogy egy ötletet megállítson, ugye, a kiszervezett 
munkavállalók irányelvről, a posting of workers irányelvről beszélek. Úgyhogy az európai 
jövővel kapcsolatban nekünk is vannak elképzeléseink, hogyha ez szerződésmódosítást 
igényel, akkor ez mind azért, hogy visszatérjünk ahhoz az alapgondolathoz, hogy erős 
nemzetek erős Európáját tudjuk a jövőben is építeni a kontinensen, és visszatérjünk a 
hetven évvel ezelőtti alapítói gondolathoz, amely arról szólt, hogy mindenki járjon jól, és 
mindenki találja meg a számítását, ne lehessen tagállamokat a sarokba szorítani, ne 
lehessen felszámolni a konszenzus kultúráját.  

Tiba képviselő úrnak a 7. cikkellyel kapcsolatban volt kérdése. Már olyan régóta 
beszélünk erről az eljárásról, hogy talán már teljesen felesleges is jogi terminus 
technicusokban válaszolnom. Hogyan látom én ezt az egész eljárást? - hiszen közvetlen 
közelről szemlélem. 2018 tavaszán fogadta el az Európai Parlament azt a bizottsági, LIBE 
bizottsági javaslatot, a Sargentini-jelentést, amit aztán a plenáris szeptemberben, 2018 
szeptemberében fogadott el végleges formában a szavazatok, a tartózkodó szavazatok - 
szerintem továbbra is szerződésellenes - figyelembe nem vételével, ezért én úgy 
gondolom, hogy egy ’18-as európai parlamenti többségnek az akkori pillanatnyi állapotát, 
az akkori Európa állapotát rögzítette időbélyegzőszerűen, legalábbis hogyha hűek 
vagyunk a szerződés szövegéhez, akkor ezt így kellene értelmeznünk. Sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy azóta bármit, amit a magyar jogalkotás vagy a magyar nemzeti 
konzervatív kormány tett, az mind-mind valahogy automatikusan a részévé válik ennek 
a 7. cikkelyes eljárásnak.  
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Engedjék meg, hogy itt segítségül hívjam Konrad Szymański minisztertársam, 
lengyel minisztertársam hozzászólását - mert a lengyelek ellen már régebb óta zajlik egy 
hasonló eljárás -, azt mondta, hogy ha Lengyelország egy állampolgár lenne Európában, 
akkor ezért az eljárásért már rég beperelhette volna az Európai Uniót a strasbourgi 
emberi jogi bíróságon, hiszen a tisztességes eljáráshoz való jogot mélyen sérti az, hogy 
nem tudjuk, mikor lesz ennek vége, mindent elővesznek, ami egyébként nem volt a 
vádiratnak, a Sargentini-jelentésnek, az indító dokumentumnak a része. Tudjuk, hogy az 
Európai Parlament bevándorláspárti baloldali többsége ezt azért fogadta el, mert 2015 
óta Magyarország volt az egyetlen ország, amely nyíltan szembeszállt az illegális 
bevándorlással, nem akarja ösztönözni a bevándorlást Európába, ennek jogi és fizikai 
lépéseit is megtette azóta, amiket azóta is folyamatosan támadnak, tehát én úgy 
gondolom, hogy ez az eljárás ilyen szempontból minden uniós értéket sért, de kifejezetten 
a fegyveregyenlőség és a tisztességes eljárás garanciáit.  

Ennek ellenére mi, magyarok a nemzetközi kapcsolatainkban mindig is a 
barátságosságra, a kölcsönös tiszteleten alapuló eljárásra rendezkedtünk be, én magam 
is így nevelkedtem Diósgyőrben, éppen ezért minden egyes meghallgatáson ott vagyunk, 
és ott is leszünk - a következő meghallgatás egyébként jövő hét hétfőn lesz Brüsszelben -
, és függetlenül attól, hogy milyen kérdések merülnek fel, a magyar kormány mindig is 
tisztelettudóan megadja a válaszait, de hangsúlyozzuk, hogy ez egy olyan eljárás, 
amelynek semmi köze a magyar jogállamisághoz, ezt azóta többször és több fórumon is 
bebizonyítottuk, teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az egyenlő bánásmód elvét, 
hiszen kettős mércétől vérzik mind maga a Sargentini-jelentés, mind az azóta eltelt 
időben tapasztalt vádhalom, amelyet egyes politikai szereplők a magyar kormány és 
Magyarország irányába dobtak; illetve idekapcsolható az Európai Parlamentnek a 
jogállamisági jelentéstételi gyakorlata is, amely szintén nélkülözi az objektivitást és a 
tagállamok valódi egyenjogúságát. Éppen ezért egy politikai eljárásként tekintünk a 7-es 
cikkelyes eljárásra, amelyben természetesen megadjuk a jogi mellett a politikai 
válaszainkat is.  

Úgyhogy, tisztelt képviselő úr, ennél nagyobb bizonyosságot most én sem tudok 
ezzel kapcsolatban önnek elárulni.  

Elnök úr, gratulálok, hogy már duplázni fog az elnökségi részvétellel! Egyébként 
2011-ben, amikor a „Strong Europe” volt a magyar elnökség jelszava, nekem is volt 
szerencsém azt még európai parlamenti alkalmazottként végigdolgozni. Ez egy hatalmas 
lehetőség egy ország számára, és én úgy gondolom, hogy mi ’11-ben is megragadtuk azt a 
pillanatot, azt a lehetőséget. Mindenki tudja, hogy milyen gyönyörű Gödöllő, mindenki 
tudja, hogy milyen jó a magyar gasztronómia, a vendégszeretet, mert egy elnökség arra 
is lehetőséget ad, hogy talán jobban megismertessük magunkat a partnereinkkel. Sajnos 
nekem az a tapasztalatom, hogy Európában senki sem tud vagy nem érdeklődik jobban 
keletebbre annál, mint ahol éppen áll a világban vagy a kontinensen, és mivel tudjuk, 
hogy a nyugati kultúrának nem része az, hogy megismerje Közép-Európa történelmét, 
nemzeti sajátosságait, egy ilyen elnökség is lehetőséget ad arra, hogy minden egyes 
tanácsülés alkalmával akár a helyszínek megválasztásával, akár a témák 
megválasztásával is tudjuk ezeket a hiányosságokat számukra pótolni.  

A prioritások tekintetében szeretném hangsúlyozni, hogy mi össze vagyunk kötve 
egy trióval, ugye, Spanyolország és Belgium a mi társunk, ezért a tartalmi egyeztetéseket 
ősszel fogjuk megkezdeni. A felkészülést mi a struktúra, a személyzetpolitika, a HR és az 
intézményi átalakítások szintjén gondoljuk át, hogy minél dinamikusabban tudjunk egy 
elnökséget levezényelni - erre már megvan a tapasztalatunk is -, de azt előre tudom 
bocsátani, hogy mi mindig is az Okos Európa koncepcióban hittünk, amelyet illetően már 
az expozémban is mondtam, hogy olyan területeken kell erősíteni a közös uniós fellépést, 
ahol annak valódi hozzáadott értéke van az integráció számára, ezért biztos vagyok 
benne, hogy Európa szuverenitásának védelme, a globális színtéren a pozícióinak az 
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erősítése egy nagyon erős versenyképességi fókusszal, egy nagyon erős gazdaságpolitikai 
fókusszal, egy igazi pragmatikus európai fókusszal lenne szerintem az igazán okos 
választás, hiszen elég volt már abból, hogy olyan témákkal foglalkozzon a szerződésekben 
biztosított hatáskörét túllépve a közösség, amelyek csak az árkok ásására képesek az 
egyes tagállamok között. Egymást kell erősítenünk, egymás sikerének kell örülnünk, és 
ilyen trió-témaválasztásért fogok én is kiállni majd, amikor megkezdjük az 
egyeztetéseket.  

Nem tudom, hogy milyen kérdést hagytam esetleg ki… Igen, említette a terápiát. 
Azt azért mondtam, mert orvosi fogalomrendszerbe helyeztem az uniós tapasztalatokat a 
konferencia jövőjével kapcsolatban, és, ugye, van egy diagnózis, arra, a diagnózisra pedig 
orvosi nyelven egy terápiát szoktak javasolni. Hogyha erre a diagnózisra az lehet majd a 
válasz vagy a terápiás javaslat, hogy szerződést kell módosítani, mert a magyar emberek 
véleményéből az származik, akkor én azt fogom javasolni a magyar kormánynak. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszterjelölt asszonynak az expozéját és a 

kérdésekre adott kimerítő válaszát.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Most szavazást rendelek el, és szavazásra teszem fel 
képviselőtársaimnak, hogy ki az, aki támogatja dr. Varga Judit igazságügyi miniszteri 
tisztségre való kinevezését. Kérem, szavazzanak. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodik. Ellene nincs senki. Tehát megvan a többség.  

Engedje meg, miniszter asszony, hogy elsőként gratuláljak önnek (Dr. Varga 
Judit: Köszönöm szépen.) és a munkatársainak a kinevezés sikeréhez! Sok-sok erőt 
kívánok különös tekintettel a magyar elnökség idejére! Továbbra is felajánljuk 
bizottságunknak a munkáját, ami az európai dimenziónak egy fontos szelete, hiszen a 
magyar Országgyűlés képviselőiként nekünk is szerepünk lehet a nemzeti értékek 
képviseletében, különösen a COSAC és a külügyi bizottságok és egyéb szakbizottságok 
brüsszeli és hazai tárgyalásaiban. (Dr. Juhász Hajnalka távozik az ülésről.) Nem kis 
munkánk lesz, és ennek az előkészítésében mi szívesen állunk a minisztérium 
rendelkezésére, hiszen közös a célunk: Magyarország képviselete az Európai Unióban. 

Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Kívánok jó munkát, erőt, egészséget! 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést ezennel bezárom. Megköszönöm a bizottság tagjainak, hogy 
részt vettek ezen a jeles alkalmon. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszterjelölt: Nagyon szépen köszönöm a 

támogatást.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 51 perc) 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Molnár Emese  


