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Napirendi javaslat  

 

 Az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait és a 
napirendi pont előadóit. Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. 
Megállapítom, hogy az aláírt jelenléti ív alapján és a helyettesítésekkel együtt 
bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően időben megkapták a mai 
bizottsági ülésünk napirendjének tervezetét az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan 
képviselendő magyar álláspontról szóló határozati javaslatról. A részletes vitát a 
házszabály 44-45. §-a alapján fogjuk lefolytatni mint kijelölt bizottság. Kérdezem, hogy 
a napirendi ponttal kapcsolatban esetleg van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Nem 
látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? 
Kérem, most géppel szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal bizottságunk egyhangúlag megszavazta a 
napirendi pontot. 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy a mai bizottsági 
ülésre vonatkozóan előzetesen és írásban jelezte távolmaradását Riz Gábor bizottsági 
tagunk. Engedjék meg, hogy köszöntsem bizottságunk új tagját, Illés Boglárkát a Fidesz 
részéről, aki Csöbör Katalin helyét veszi át. Itt szeretném megköszönni Csöbör 
Katalinnak az elmúlt években végzett munkáját a bizottságunkban, különösen a francia 
nyelvterületen végzett kiváló munkát. Illés Boglárkának pedig jó egészséget és sok-sok 
sikert kívánok a bizottsági munkához! 

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar 
álláspontról szóló H/364. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Nos, tehát hozzákezdünk az első és egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalásához. Ez az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar 
álláspontról szóló, Kövér László és képviselőtársai által jegyzett határozati javaslat, 
amelyet H/364. számon vehettek kézhez képviselőtársaim. Tehát a házszabály alapján, 
a 44-45. § szerinti részletes vitára kerül sor kijelölt bizottságként és uniós napirendi 
pontként. Köszöntöm a kormány részéről Répássy Róbert parlamenti államtitkárt és 
az előterjesztőt, Nacsa Lőrincet, valamint köszöntöm Gy. Németh Erzsébet képviselő 
asszonyt a módosító javaslat előadójaként is. 

Tisztelt Bizottság! A határozati javaslat részletes vitájában kijelölt bizottságként 
járunk el, ahogy említettem. Az indítványhoz a DK képviselői részéről érkezett 
módosító javaslat. A mai ülésünkön a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek való megfelelésről kell meggyőződnünk. Ez az első teendőnk, 
a második pedig, hogy a módosító javaslatról kell majd állást foglalnunk. 

Elsőként a határozati javaslat előterjesztőjének, Nacsa Lőrincnek adom meg a 
szót. Kérem, nyilatkozzon a házszabálynak való megfelelésről. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az 
előterjesztők véleménye szerint megfelel a házszabálynak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozati házszabálynak való megfelelés után a 
módosító javaslat következik. Megadom a szót a módosító javaslat előterjesztőjének, 
Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

Demokratikus Koalíció képviselői nevében terjesztettük elő ezt a módosító indítványt. 
A mi véleményünk szerint az eredeti előterjesztés - az Európai Unió jövőjével 
kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról címmel -, az a határozati javaslat, 
amit beterjesztettek a Fidesz, illetve a KDNP-képviselőcsoport képviselői, nem 
megfelelő, és az számunkra természetesen nem elfogadható. Azt gondolom, hogy a 
Demokratikus Koalíció nagyon régóta az Európai Unió, illetve az európai értékek 
talaján és alapján álló és működő párt, és azt gondoljuk, hogy Európa jövője nem azon 
az úton és nem azon a módon kell hogy megvalósuljon, mint ahogy az eredeti határozati 
javaslatban az előterjesztők ezt megtették. 

A mi véleményünk szerint semmi szükség nincs arra, hogy a jelenlegi európai 
parlamenti választás módját megváltoztassuk. Szerintünk annál demokratikusabb az 
Európai Parlament, minél inkább az egyes tagállamok állampolgárai közvetlenül 
választhatják meg oda a képviselőiket. A második, ami a mi számunkra igazából 
elfogadhatatlan: azok a meghatározások és azok a mondatok, amelyek egyáltalán nem 
tükrözik az Európai Unió szellemiségét - módosító indítványunkban ezeknek a 
kivételét javasoltuk. A harmadik, hogy számunkra és elsősorban - azt gondolom - 
Magyarországon nagyon sok ember számára hiteltelenek azok a mondatok, amelyek a 
határozati javaslatban megfogalmazásra kerültek.  

Ha komolyan gondolnák a kormánypártok, hogy a szubszidiaritás elvei, illetve 
egyéb más nagyon fontos elvek mentén kívánják az országunkat vezetni, akkor azt 
gondolom, hogy ez a mindennapi gyakorlatban egyáltalán nem tükröződik. Ezért 
képviselőtársaimmal benyújtottuk ezt a módosító javaslatot, és azt kérem a tisztelt 
bizottságtól, hogy ezt támogassa. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszonynak az előterjesztést. Ezt követően 

pedig a határozati javaslat előterjesztőjét kérem, nyilatkozzon arról, hogy támogatja-e 
a módosító javaslatot. Tessék parancsolni! 

 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot, nemcsak azért, mert az eredeti határozati javaslat 
szellemiségével teljesen ellentétes, hanem azért sem, mert a magyar nemzeti érdekkel 
összeegyeztethetetlen dolgok szerepelnek benne. Ilyen például az európai egyesült 
államokra való törekvés, a minél szorosabb egységre való törekvés. A hatáskörök 
átadása rendszerint szerepel a Demokratikus Koalíció programjában, 
nyilatkozataiban, az európai parlamenti választási kampányában is sokszor előkerült.  

Ha a DK bármilyen formációban kormányozna jelenleg, akkor arra törekedne, 
hogy minél több tagállami és magyar parlamenti hatáskört adjon át az Európai Unió 
különböző szerveinek, a Parlamentnek vagy a Bizottságnak. Szerintünk az a nemzeti 
érdek, ha - pontosan az európai szellemiséggel, az Európai Unió szellemiségével 
megegyezően - a Bizottság megmarad a szerződések őrének, és a nemzeti parlamentek 
szerepe megerősödik, a nemzetállamok kölcsönös tiszteletre épülő, egymással talán 
versengő, de a világpiacon, a világgazdasági helyzetben egységesként fellépő 
együttműködése kívánatos.  

Éppen ezért mi azért hoztuk létre ezt a határozatot, azért nyújtottuk be, mert bár 
az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat során Magyarország az egyik legaktívabb 
szereplő volt, a magyar álláspontokat, rengeteg civil szervezet, rengeteg civil 
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állampolgár és egyébként intézetek, tudományos intézetek, kormányzati szervezetek 
álláspontját is törölték az Európa jövőjéről szóló vitasorozatból. Így a magyar 
álláspont - ami azt gondolom, hogy többségi, ez az április 3-ai választáson is látszott -, 
a többségi álláspont nem érvényesülhetett az Európa jövőjéről szóló 
konferenciasorozatban.  

Számunkra ez elfogadhatatlan, és ezért azt gondoltuk, hogy a magyar 
parlamentnek kell közbelépni és elfogadni egy olyan határozati javaslatot, amely abban 
a szellemiségben született, ahogy a magyar emberek kifejezték az álláspontjukat az 
Európa jövőjéről szóló vitában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kérdezem Répássy államtitkár urat, hogy a 

kormány részéről támogatja-e a módosító javaslatot. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT parlamenti államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Nem támogatja a kormány a módosító javaslatot. Röviden 
szeretném indokolni. A kormány álláspontja szerint a konferencia, az Európa jövőjéről 
szóló konferenciasorozat célja az volt, hogy a magyar állampolgárok véleményét 
felmérjük és ezeket közvetítsük Brüsszel felé.  

Ehhez képest a Demokratikus Koalíció módosító javaslatából az derül ki, hogy 
ők teljesen félreértették ezt a konferenciasorozatot. Az egyszerűség kedvéért: a 
célkitűzés az lett volna, hogy a magyar állampolgárok mondhassák el a véleményüket, 
nem pedig az, hogy a pártok mondhassák el a véleményüket. A DK módosító 
javaslatába éppen csak azt felejtették el beleírni, hogy a magyar választópolgárok mit 
fogalmaztak meg. Ez egy megtörtént eseménysorozat, a konferenciasorozat több mint 
800 eseménnyel megtörtént, ott kifejtették a magyar résztvevők - akik egyáltalán részt 
vettek ebben a konferenciasorozatban - a véleményüket, és ez egyáltalán nem 
tükröződik abban, amit a DK szeretne beleírni. Hogy nagyon egyszerűen fogalmazzam 
meg a problémánkat, az az, hogy a Demokratikus Koalíció továbbra is Brüsszel érdekeit 
képviseli Magyarországon, ahelyett, hogy Magyarország érdekeit képviselné 
Brüsszelben. Ez nagyon jól kiderül ebből a módosító indítványból.  

Itt az előbb úgy fogalmazott a képviselő asszony, hogy az európai szellemiséget 
nem tükrözi az eredeti határozat. Valószínűleg azt értette ez alatt, hogy nem tükrözi 
azt, amit Brüsszel hallani akar. Az sajnos a konferenciasorozat záródokumentumából 
kiderül, hogy mit szerettek volna hallani, és ami nem illett bele ebbe a kánonba, nem 
illett ebbe a brüsszeli véleménybuborékba, egyszerűen kirekesztették azokat a 
véleményeket, így a magyar hozzájárulásokat nem vették figyelembe.  

Most abba nem mennék bele, hogy a módosító indítvány tételesen megcáfolja a 
magyar állampolgárok, magyar véleménynyilvánítók Brüsszelről és az Európai Unióról 
kifejtett véleményét, de szerintem az Országgyűlés akkor jár el helyesen, ha a magyar 
emberek véleményét tükröző határozatot fogad el, és nem pedig a DK akarata szerinti, 
brüsszeli érdekeket tükröző határozatot fogad el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nyilatkozott. Most megnyitom a vitát. 

Akinek még ezentúl is van mondanivalója, kérem, tegye meg. (Jelzésre:) Juhász 
Hajnalkáé a szó. 

 
DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden: 

eleve a nemzeti parlamenti komponensek végkövetkeztetései nem is mehettek volna 
túl, hiszen mi mind szóban, mind írásban jeleztük - több mint tíz képviselő -, hogy nem 
támogatjuk a Spitzenkandidatent, nem támogatjuk az Európai Parlament jogalkotási 
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kezdeményezését, és nem támogatjuk a transznacionális listát, valamint az 
egyhangúság eltörlését. Ezek jegyzőkönyvezve is voltak.  

A záróvita előtti napon, a pénteki napon négy parlamenti képviselő, a lengyelek, 
az észtek, a szlovének és jómagam kiadtunk egy nyilatkozatot, hogy az eljárási kódex 
értelmében az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozatról csak akkor mehettek volna 
tovább következtetések, ha úgynevezett konszenzus jön létre. Az eljárási kódex 
17. cikelye, amit maga a francia elnökség készített, definiálta, hogy mit jelent az, hogy 
konszenzus. Ez az eljárási kódex értelmében azt jelenti, hogy all representatives, tehát 
mivel négyen eleve fenntartást tettünk szóban és írásban, több mint tízen szóban, mi 
ezért is gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az ok-okozati összefüggés. Hiszen ha azt 
éreztük volna, hogy a jogállamiság alapvető feltételeinek megfelel ez a 
konferenciasorozat, és valóban egy teljes, 27 tagállamot képviselő aspektust próbáltak 
volna megközelíteni, akkor ennek lett volna realitása.  

Sajnáljuk, hogy a civilek hozzáadott értéke és az a fontos munka, amit 
beletettek - egy átpolitizált föderatív Európai Uniót valósítanának meg, ezért nagyon 
fontosnak tartom ezt a határozati javaslatot, és támogatnunk kell, hiszen azok az 
aspektusok, amiket magyar képviselőként is jeleztem, semmilyen módon nem jelennek 
meg ebben a zárónyilatkozatban, és azt gondolom, hogy ezért fontos ennek a 
támogatása. Nagyon szépen köszönjük az előterjesztőknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még kérdés, vélemény. (Nincs 

jelzés.) Nincs. Visszaadom a szót a módosító javaslat előterjesztőjének. 
 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen a szót, bizottsági elnök úr. 

Azt gondolom, hogy Répássy államtitkár úrnak volt egy nagyon figyelemreméltó 
mondata, ami ennek az egésznek a szellemét áthatja, ez a félmondat úgy hangzott, hogy 
„akik egyáltalán részt vettek.” Én meg azt gondolom, hogy ennek az egész 
vitasorozatnak, konferenciasorozatnak a magyarországi - hogy mondjam? - 
lebonyolításában azért a kormánynak elévülhetetlen szerepe 
és - idézőjelben - „érdeme” kellett hogy legyen.  

Természetesen továbbra is fenntartjuk és fenntartom azt a véleményt, amit a 
módosító javaslat indokolásakor elmondtam. Azt gondolom, hogy annak, ami a magyar 
kormány és az Európai Unió viszonyát, kapcsolatrendszerét meghatározza, teljesen 
megfelel ez a határozati javaslat, amit a kormánypártok előterjesztettek. Ezzel szemben 
a Demokratikus Koalíció úgy gondolja, hogy amit a módosító indítványunkban 
megfogalmaztunk, az lenne kívánatos Magyarország számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Lezárom a vitát. Szavazások 

következnek. Három szavazás lesz. 
Az első: kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy a határozati 

javaslat megfelel a határozati házszabály rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. Kérem, szavazzanak géppel! (Szavazás.) 

9 igen szavazat. Köszönöm szépen. 
A második kérdésem: ki az, aki a DK képviselői részéről benyújtott módosító 

javaslatot támogatja? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
2 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította a 

bizottság a módosító javaslatot. 
A következő teendőnk a részletes vita lezárásáról való döntéshozatal és ezzel 

együtt jelentés elfogadása. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy 
a H/364. számú határozati javaslat részletes vitáját bizottságunk ezennel lezárja és a 
vitát összefoglaló jelentést nyújtson be. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság 
egyetértett a feltett kérdéssel. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a bizottságunk álláspontját ki jelenítené meg 
a plenáris ülésen bizottsági előadóként. (Jelzésre:) Tessely alelnök úr. Amennyiben 
kisebbségi vélemény megjelenítésére van lehetőség, márpedig így van (Jelzésre:), 
akkor képviselő asszonyt kérjük meg erre. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a bizottság munkatársainak és a 
képviselőtársaimnak a megjelenését, köszönöm a napirendi pont előadója és a 
kormány részéről is. A bizottsági ülést bezárom és tájékoztatom képviselőtársaimat, 
hogy a bizottság következő ülésére előreláthatólag július 18-án 10 órától kerül sor. 
Köszönöm szépen a megjelenést, viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 49 perc) 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


