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(A bizottság 9.11-9.38 percig zárt ülést tartott, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 9 óra 39 perc) 

Tájékoztató a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének 
létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló 
jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezetről  
[COM (2022) 457; 2022/0277 (COD)] 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Rátérünk a második napirendi pontunkra: tájékoztató a belső piaci 
médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezetről. Nagy szeretettel köszöntöm előadóinkat; az részemre nem 
derült ki, hogy pontosan ki lesz az. (Jelzésre:) Rendben van. Bóka János államtitkár 
urat köszöntjük nagy szeretettel. Államtitkár úr szerencsére bizottságunknak szinte 
már állandó tagja, úgyhogy őt bemutatnunk nem szükséges. Kovács Péter urat is 
köszöntjük. Majd az expozé során lehetőség lesz a bemutatkozásra. Nem is húznám az 
időt. Azt szeretném kérdezni, hogy ki fogja megtartani az expozét. (Jelzésre:) 
Államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Bóka János tájékoztatója 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mai napon szeretnék a bizottságnak röviden 
beszámolni arról, hogy a Bizottság a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének 
létrehozásáról szóló javaslatcsomagjában milyen rendelkezésekre tesz javaslatot, 
ezeknek a javaslatoknak a tárgyalása milyen fázisban áll, a jogalappal, az eszközzel, 
illetve a tartalommal kapcsolatban a kormánynak milyen aggályai vannak, és egyúttal 
tiszteletteljes javaslatot szeretnék tenni az Országgyűlés számára azzal kapcsolatban, 
hogy erre a javaslatra milyen módon reagáljon eljárási szempontból. 

A Bizottság idén szeptember 16-án fogadta el ezt a javaslatcsomagot, amely két 
elemből áll. Egyrészt tartalmaz egy rendelettervezetet, másrészt pedig egy bizottsági 
ajánlást. A rendelettervezet magyar elnevezése „A médiaszabadságról szóló európai 
jogszabályról”, a bizottsági ajánlás pedig a szerkesztői függetlenség és a 
médiaágazatban a tulajdonosi átláthatóság belső biztosítékairól szól. 

A rendelettervezet az, amivel kapcsolatban komolyabb jogalapbeli, formai és 
tartalmai aggályok merültek fel. Ez a rendelettervezet egyrészt a médiaszolgáltatások 
felhasználóinak a független hírtartalmakhoz való hozzáférésének jogát és a 
médiaszolgáltatók belső piaci jogait szabályozza, emellett részletesen tárgyalja a 
közszolgálati média független működésének biztosítékait, és arra kötelezi a 
médiaszolgáltatókat, hogy bizonyos adatokat, ideértve a tulajdonosi szerkezetüket is, 
könnyen hozzáférhetővé tegyék. 

Létrehozna egy új európai intézményt, az európai médiaszolgáltatások 
testületét. Emellett további biztosítékokat fogalmazna meg a szerkesztői integritásra 
vonatkozóan, strukturált párbeszédet hozna létre az óriásplatformok és az azokat 
igénybe vevő médiaszolgáltatók között arra való hivatkozással, hogy ezek az 
óriásplatformok jelentik a belépőt a legtöbb hírfogyasztó számára a hírtartalmakat is 
szolgáltató médiaszolgáltatók felé. 

A médiaszolgáltatók működésével kapcsolatban a nemzeti intézkedések és 
közigazgatási határozatok alapelveit is megfogalmazza. Részletesen tárgyalja a 
médiapiaci koncentrációk hatását a médiapluralizmusra, illetve a szerkesztői 
függetlenségre, és ez ügyben a tagállami hatóságok számára fellépési kötelezettséget 
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fogalmazna meg. Emellett követelményeket írna elő az állami reklámkiadások és egyéb 
állami források médiaszolgáltatóknak történő juttatására vonatkozóan is. Mint látják, 
a bizottsági javaslat elég széles körűen beavatkozna a médiapiacba, nemcsak a piaci 
alapú, hanem a közszolgálatimédia-tevékenységbe is. 

A Bizottság a rendelettervezetet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
114. cikke alapján fogadta el. Ez a 114. cikk a belső piaci harmonizációval kapcsolatos 
intézkedésekre megfogalmazott jogalap. Csak a rendelettervezet tartalmával 
kapcsolatos intézkedési javaslatok felsorolásából is jól látszik, hogy ez a 
rendelettervezet messze túlterjeszkedik a belső piaci szabályozási hatáskörön, amire 
hivatkozva az Európai Unió a szabályozást javasolta. 

A jogszabály formájával kapcsolatban is aggályai vannak a kormánynak. Mi úgy 
gondoljuk, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően ezeket a szabályokat ajánlás, de 
legfeljebb irányelvi formátumban kellett volna megfogalmazni. Ehhez képest a 
rendeleti szabályozás aránytalanul durva beavatkozás a tagállami autonómiába, 
különösen olyan területeken, ideértve például a közszolgálatimédia-szabályozást, ahol 
a tagállamoknak rendkívül eltérő alkotmányos berendezkedésük, hagyományuk van. 
Ezekre aligha elképzelhető az, hogy egységes európai szabályozást uniform módon 
alkalmazzanak a tagállamok. 

A rendelettervezet legtöbb eleme esetében nem azonosítható olyan határon 
átnyúló vonatkozás, ami uniós szintű szabályozást tenne szükségessé. A szabályozott 
területek tagállami, sőt esetleg csak regionális szinten értelmezhetők. Erre 
vonatkozóan az európai szabályozás nem tekinthető a belső piaci akadályok 
felszámolásának, merthogy a határokon átnyúló belső piaci jellege ezeknek a 
szabályozott viszonyoknak a legtöbb esetben nincsen. 

A rendelettervezet tartalmával kapcsolatban a következő legfontosabb 
aggályokat azonosította a magyar kormány. A teljesség igénye nélkül csak a 
legfontosabb elemekre fogok szorítkozni. A médiaszolgáltatók szerkesztői szabadságát 
biztosító rendelkezések alapvetően beleszólnak a médiaszolgáltató jogait érintő 
szabályozásba, illetve a tagállami nemzetbiztonságot érintő szabályozásba, és 
alapvetően korlátozzák a tagállam bűnfelderítéshez kapcsolódó jogosultságait olyan 
módon, hogy viszonylag széles körben nagy lehetőséget hagynak a tagállamok számára, 
hogy nehezen értelmezhető kivételes körülmények mellett mégiscsak végezhessenek 
bizonyos megfigyelési tevékenységeket, ami a jogbiztonságot semmiképpen nem 
erősíti. 

Az állami hirdetések átláthatóságára vonatkozó rendelkezések tagállamon belüli 
állami és regionális reklámköltésekre vonatkoznak, az állami szerv által szabályozó 
hatóságok által, állami vállalatok által elhelyezett hirdetésekre vonatkozóan 
tartalmaznak szabályokat. Ezek nem belső piaci jellegű szabályok, hanem az állami 
intézmények számára írnak elő bizonyos kötelezettségeket. Elég nehéz látni azt, hogy 
ez a belső piaci hatáskörbe hogyan illeszkedik bele. 

Különösen aggályosnak tartjuk a közszolgálati médiával kapcsolatos 
előírásokat, amelyek szabályozni kívánják a közszolgálatimédia-szolgáltatások 
szerkesztési elveit, a vezető kinevezését, eltávolítását, ezek felügyeletére hatóságok 
létrehozását, azoknak a szerkezetét, hatásköreit. Itt egyáltalán nem látunk határokon 
átnyúló jelleget, viszont látunk olyan beavatkozási pontokat, amelyek a tagállami 
alkotmányos hagyományok legbelsőbb körét érintik. 

A szerkesztői függetlenség védelmére vonatkozó törekvéseket a magyar 
kormány természetesen támogatja. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy abban az esetben, 
amikor belső piaci jog alapján szabályoz az Európai Unió, akkor a szerkesztői 
függetlenség és a tulajdonosi szabadság közötti egyensúlyt kell valahogyan 
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megtalálnia, ugyanis ezek a rendelkezések jelentős beavatkozást jelentenek a kiadó, 
szerkesztő, újságíró döntéshozatali folyamatába, és ebből a folyamatból kiemelnek egy 
elemet, a szerkesztői elemet, és kizárólag ennek a szempontjából szabályozzák ezt az 
elég bonyolult kapcsolatrendszert. 

Az Európai Unió Bizottsága létrehozna egy új testületet, a médiaszolgáltatások 
európai testületét. A médiaszolgáltatások európai testülete felváltaná azt a csoportot, 
amely jelenleg is működik, ez az audiovizuális területen működő Szabályozó Hatóságok 
Európai Csoportja. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a csoportnak a működését lehetne a 
jelenleginél egyértelműbben és pontosabban szabályozni. Ugyanakkor új európai 
szervezet létrehozását nem tartjuk indokoltnak, annál is inkább, merthogy ez a 
rendelettervezet által egyébként deklaráltan függetlennek tekintett tagállami 
szabályozóhatóságok működését olyan módon befolyásolná, hogy ezt a függetlenséget 
és autonómiát látszólagossá tenné. 

Ennek a testületnek és emellett a Bizottságnak is a rendelettervezet általános 
véleményezési hatáskört biztosítana minden olyan tagállami jogalkotási, szabályozási 
vagy közigazgatási intézkedés esetében, amely valószínűsíthetően befolyással lehet a 
médiaszolgáltatók belső piacának működésére. Ezeknek a rendelkezéseknek a körét 
még elméleti jelleggel sem lehet behatárolni, hiszen bármilyen tagállami vagy 
közigazgatási intézkedés valószínűsíthetően legalábbis hatással lehet a 
médiaszolgáltatók belső piacának a működésére. 

A médiakoncentráció kezelésére vonatkozóan is tartalmaz a rendelettervezet 
szabályozást. Ezek nagy része tagállamon belüli összefonódásokra vonatkozik, és mint 
ilyen, az uniós belső piacot nem érintő jelenségről van szó. A belső piac érintettségére 
vonatkozóan a rendelettervezet pedig nem határoz meg exact definíciót, így bármilyen 
összefonódás adott esetben belső piaci érintettségnek tekinthető.  

A Bizottság rendelettervezetét munkacsoporti szinten tárgyalja jelenleg a 
Tanács. Első alkalommal november végén fog miniszteri szintű politikai vitára kerülni 
ez a tervezet. A jelen állás szerint ez november 28-29-én történik meg a Tanács 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi formációjában. 

A magyar kormánynak a fentiek alapján mind a szabályozás jogalapjára, mind a 
szabályozás formájára, mind pedig a tartalmára vonatkozóan nagyon komoly aggályai 
vannak. Ezen aggályok között a jogi aggályokon túlmenően szubszidiaritási aggályok is 
vannak. Ezen szubszidiaritási aggályok arra vonatkoznak, hogy az Európai Unió olyan 
területeket is szabályoz, amelynek uniós relevanciája nincsen, kizárólag tagállami 
szabályozási kérdésekben tartalmaz rendelkezéseket ez a rendelettervezet. Úgy 
gondoljuk, hogy számos olyan eleme van a szabályozásnak, amelyet a tagállamok 
tagállami, illetve regionális szinten megfelelően tudnak kezelni, és ezért az azonosított 
problémák kezeléséhez az egységes uniós megközelítés valójában csak akadályt és nem 
segítséget jelent.  

Mindezek fényében a kormánynak az a tiszteletteljes kérése, hogy az 
Országgyűlés folytassa le ennek a rendelettervezetnek a szubszidiaritásvizsgálatát, és 
az ezzel kapcsolatos álláspontját az uniós kezdeményezőhöz, a Bizottsághoz, illetve az 
uniós jogalkotási testületekhez juttassa el. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
Kérdéseikre válaszolok természetesen, állok rendelkezésre. (Riz Gábor megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy Kovács Péter úr szeretne-e 

hozzászólni. Parancsoljon! 
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KOVÁCS PÉTER (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Nincsen kiegészítésem, 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend fölött a vitát. Kérdezem, 

hogy ki szeretne kérdést feltenni. (Jelzésre:) Juhász Hajnalka elsőként, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Most 
jöttünk haza a COSAC-ról Prágából, és két dolgot szeretnék ehhez kapcsolódóan 
jelezni. Maguk a németek és a német képviselők is, amikor Vĕra Jourová blokkja volt, 
felszólaltak, és már kilátásba helyezték a szubszidiaritásvizsgálatot, tehát hogy 
Németország ezen gondolkodik.  

A másik fontos dolog, Vĕra Jourová úgy vezette fel ezt a rendelettervezetet, hogy 
ez az „Európa jövője” konferenciasorozat részeként a civilek, a civil panel, a civil 
munkacsoport elvárása volt, hogy ezt egy rendelettervezet formájában szabályozza a 
Bizottság. Mi megnéztük, a civil panel ajánlást kért, nem pedig rendelet formájában 
történő szabályozást, amit ebben a blokkban Vĕra Jourová részére el is mondtam, 
úgyhogy ez a két dolog van.  

Érezhető egyébként ezzel kapcsolatban a nemzeti parlamenti képviselők 
megosztottsága, úgyhogy nagyon szépen köszönjük államtitkár úrnak a beszámolót. 
Ennyit szerettem volna jelezni, hogy a többi tagállam is vizsgálja és érzékeli az ezzel 
kapcsolatos problémákat, és az „Európa jövője” konferenciasorozatnak nem ez volt a 
végkövetkeztetése, amit most a Bizottság szeretne a rendszeren átverni. Nagyon szépen 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Fekete-Győr András képviselő úr, parancsoljon! 
 
FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum): Kedves Államtitkár Úr! Köszönjük 

szépen az előadást. Engem nyilván nem lep meg, hogy az Orbán-kormánynak minden 
szinten aggályai vannak egy olyan európai szabályozási törekvéssel, ami egy 
kiegyensúlyozottabb, tárgyilagosabb, plurálisabb médiarendszert szeretne Európa-
szerte.  

Egyébként szerintem mindannyian ezt szeretnénk, tehát ha önök most nem 
kormánypárti székekben ülnének, hanem ellenzéki székekben ülnének, és tudnánk 
mindannyian hosszú távban gondolkodni, szerintem az lenne a közös nemzeti 
érdekünk, hogy a magyar fogyasztók, hallgatók, olvasók, nézők könnyen 
hozzájuthassanak kiegyensúlyozott, tárgyilagos, pártatlan, független tájékoztatáshoz, 
kiváltképp egyébként az adófizetők pénzéből finanszírozott közmédiából. Azzal, hogy a 
magyar közszolgálatiság romokban van és egy katasztrófa sújtotta övezet, nem biztos, 
hogy önök is egyetértenek, de hogy ha kinézünk az utcákra vagy megnézzük a 
közvélemény vélekedését, akkor ez egészen egyértelmű, hogy nincs közbizalom a 
közszolgálatiságban Magyarországon. Ez álláspontom szerint a 2010 óta fennálló 
Orbán-kormányok elsődleges felelőssége, bár az azt megelőző rendszerek vagy 
kormányok sem tettek olyan nagyon sokat azért, hogy teljes kiegyensúlyozottság 
legyen.  

Mi, momentumosok szeretnénk azt, ha legyen egy BBC színvonalú vagy szintű 
magyar közmédia, amiben a függetlenség és pártatlanság az úr, nem pedig a 
propaganda.  

Van egy másik fontos tartalmi pont, ez pedig az állami hirdetések kérdése. Volt 
egy nagyon bicskanyitogató szám az elmúlt években, ami a TV2 és az RTL Klub közötti 
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kormányzati különbségtételt jelzi. A kormány, ha jól emlékszem, akkor 21,5 milliárd 
forintban hirdetett a TV2-n, ami egy kormányközeli propagandatévé, és 2,4 milliárd 
forintért hirdetett az RTL Klubon, ami pedig egy független sajtóorgánum. Tízszeres a 
különbség a kettő között. Szerintem ez azért nem jó, mert amikor az állam adófizetői 
pénzekből hirdet, és én el tudom fogadni azt, hogy ezek közérdekhez fűződő hirdetések 
is tudnak lenni, bár nem sok ilyet találtam az elmúlt évtizedben a kormány hirdetései 
között, akkor az lenne a közérdek, hogy nézettség, hallgatóság, olvasottságarányosan 
hirdessen a magyar adófizetők pénzéből a magyar kormány. Szerintem ez a racionális, 
ez a logikus, és ez lenne szabályszerű. Hogyha van egy olyan európai szabályozás, ami 
ezt javasolja, akkor én ehhez csak csatlakozni tudok, és arra tudom kérni a magyar 
kormányt, hogy ezt fontolja meg, mert szerintem ez mindannyiunk érdeke. Ez az önök 
érdeke is lesz akkor, amikor önök ellenzékben fognak majd egyszer politizálni, ez 
ugyanúgy az önök érdeke lesz, hogy legyen egy olyan rendszer, ami ezt hosszú távon 
biztosítani tudja.  

Ami a kémszoftverekkel való megfigyelés kérdését illeti, azt megint csak nem 
kell itt Magyarországon magyarázni a Pegasus-botrány után, hogy mennyire fontos, 
hogy ne figyelhessenek meg újságírókat és azok családjait különböző kémszoftverekkel, 
és az ezzel szembeni fellépés szerintem megint csak egy támogatandó és támogatható 
törekvés. Úgyhogy summa summarum, én momentumos politikusként kifejezetten 
támogatok minden olyan intézkedést, minden olyan lépést, az Európai Unió jelen 
rendelettervezetét is, ami egy színesebb, kiegyensúlyozottabb, függetlenebb 
médiarendszert hivatott szolgálni, egyébként egész Európa-szerte, így Magyarországon 
is, úgyhogy ezért fogunk küzdeni.  

Ha nem sikerül most ellenzékben itt eredményeket elérni, akkor majd 
kormányon fogjuk ezeket az eredményeket elérni, de szerintem jobb lenne, hogyha 
együtt tudnánk racionális lépéseket tenni ez ügyben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki szeretne még kérdést feltenni. 

(Jelzésre:) Barkóczi Balázs képviselő úr, parancsoljon! 
 
BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Nem annyira kérdés, mint hozzászólás a vitához, részben egyetértve azzal, amit 
képviselőtársam előttem elmondott.  

Én magam is úgy gondolom, hogy itt politikai, gazdasági közösséghez, 
szövetséghez tartozni többet jelent annál, mint hogy ülünk a pénzeszsák mellett, és 
amikor azokat a csapokat elzárják, amikből eddig mi és a barátaink, üzlettársaink jól 
éltünk, akkor pedig folyamatosan Brüsszelre mutogatunk. Többet jelent ennél.  

Jelenti azt is, hogy egységesen szabályozunk bizonyos területeket. Bizonyos 
európai szabályokat magunkra nézve is kötelezőnek tartunk és kötelezőként ismerünk 
el. Többször előkerült államtitkár úr beszámolójában az aránytalanul durva kifejezés, 
az aránytalanul durva beavatkozás a nemzeti médiába, a közszolgálati függetlenségbe. 
Én pedig úgy gondolom, hogy amit önök az elmúlt 12 évben csináltak a magyar 
médiapiaccal, a magyar közszolgálatisággal, az az aránytalan, durva beavatkozás.  

De nézzük, hogy mit szabályozna ez a rendelettervezet, és persze lehet arra 
hivatkozni, múltkor is volt egy ilyen, hogy nem kötelező az Európai Ügyészséghez 
csatlakozni, merthogy ezt nem ajánlja még a Bizottság se, most is hallottuk képviselő 
asszonytól, hogy nem kérték a civilek, csak egy állásfoglalást, nem szabályozást. Persze, 
természetesen lehet erre hivatkozni, de nem véletlenül születnek meg ezek a 
rendelettervezetek. Nyilvánvalóan azokat a visszaéléseket és visszásságokat lennének 
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hivatottak orvosolni, amiket mi ellenzéki képviselőként is, de egyszerű médiafogyasztó 
magyar állampolgárként is a saját bőrünkön tapasztalunk nap mint nap.  

Azt mondja, hogy: a szerkesztői függetlenség védelme, a tulajdonviszonyok 
átláthatóságával. Amikor van egy óriási KESMA médiabirodalom, ahol mindenféle 
kormányzati hazugság egy pillanat alatt végig tud futni, akkor ez a rendelettervezet és 
ez a szabályozás igenis nagyon is élő, nagyon is aktuális és nagyon is szükséges 
Magyarországnak. 

Tilos a kémprogramok használata a média ellen. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Nemrég vagyunk túl egy Pegasus-botrányon, ahol - mint kiderült - a független 
újságírókat és ahogy képviselőtársam is elmondta, az ő családjukat figyelték meg. Tehát 
nyilvánvalóan nagyon is aktuális problémáról van szó, és nagyon is fontos, hogy ezt 
európai uniós szinten tudjuk szabályozni. 

Független közszolgálati média. Azt hiszem, Fekete-Győr képviselőtársamat is 
annyiszor hívták meg a választási kampányban egy politikai vitába a közszolgálati 
televízióba, mint engem. Ennek a száma nulla. 

De hadd meséljek el egy „kedves” történetet! Bende Balázs, aki már nem 
dolgozik a közmédia hírszerkesztőségében, de akire mint az objektivitás egyik 
megingathatatlan szobrára hivatkoztak, múltkor Rónai Sándor európai parlamenti 
képviselőtársam Facebook-oldalán nemes egyszerűséggel azt kommentelte oda a 
fényképéhez, hogy „Te féreg!”. Hát ez önök számára a függetlenség. Ezt az embert 
foglalkoztatták nagyon sokáig az úgynevezett „független” közmédiában, mint 
hírszerkesztőt. 

Médiapluralizmus. Itt ismét a KESMA-ra, tudok visszautalni. Átlátható állami 
hirdetések: mindannyian tudjuk, hogy ezeket az állami hirdetéseket az önök 
kormányzata hogyan használta, vagy kivéreztetés céljából, hogy megvonták ezeket a 
hirdetéseket bizonyos sajtóorgánumoktól, bizonyos médiumoktól, vagy kitömték az 
önökhöz közel álló sajtóorgánumokat, médiumokat ilyen állami hirdetésekkel. 
Abszolút nem a piaci viszonyokat tükrözi az, amikor bizonyos eladási példányszámokat 
önök nyilvánosságra hoznak. Az is nagyon fájó tapasztalat az elmúlt 12 évből, hogy 
például vannak újságok, amelyeket az összes állami intézménynek és az 
önkormányzatoknak és az önkormányzatokhoz tartozó intézményeknek kötelező 
jelleggel meg kell rendelni, a többit meg próbálják elfojtani és kivéreztetni, hála 
istennek, mivel már ott tart a technika, hogy létezik online újságírás is, ez nem nagyon 
sikerül. 

Nem kell messzire menni ahhoz, hogy lássák, hogy igazat beszélek. Nézzék meg, 
hogy például ezekben az állami, a mostani kormánypártokhoz közel álló 
médiumokban, újságokban, televíziós csatornákon hányszor volt eddig szó az országot 
most már hosszú hetek óta foglalkoztató diák-, tanár- és szülőtüntetésekről - szinte 
egyszer sem. 

Úgyhogy a Demokratikus Koalíció képviselőcsoportja is támogatja az 
előterjesztést, sőt a médiaszolgáltatásokat felügyelő európai testület felállítását is. 
Valószínűleg itt azért kell egy új testületet létrehozni, merthogy az előző nem volt képes 
ezeket az anomáliákat orvosolni. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió sem 
tökéletes, de ez egy lépés a kiegyensúlyozott nemzeti médiaviszonyok megteremtése 
érdekében. Én így gondolom, és mindenféleképpen támogatandó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Hajnalka! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. 

Nagyon rövid leszek, képviselőtársamra reagálnék. Egy dologban értünk egyet, hogy ez 
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a Bizottság részéről nem véletlen, hiszen itt elhangzott, hogy itt a jogalap egy nagyon 
nagy kérdés. Amiről a múltkor is vitánk volt, az az, hogy rendkívül fontos az intézményi 
egyensúly, hogy mire van kompetenciája a Bizottságnak, mire van kompetenciája a 
Parlamentnek, mire van kompetenciája a tagállamoknak. A közszolgálati média egy 
nagyon speciális, sem kizárólagos, sem osztott hatáskör. Ahogy államtitkár úr is erre 
hivatkozott, itt nagyon fontos figyelembe venni a tagállamok alkotmányos 
berendezkedését. Egyébként Věra Jourová is elmondta az első online konferencián, 
találkozón, hogy nagyon sajnálja azt, hogy ő maga sem biztos még a jogalapban. Tehát 
én azt gondolom, az első lépés az, hogy tisztázzuk, hogy van-e a Bizottságnak erre 
egyáltalán jogalapja, és maga a Bizottság alelnök asszonya elmondta, hogy készült egy 
rendkívül magas szintű német elemzés, amely azt igazolja, hogy a Bizottságnak erre 
nincsen jogalapja. 

Tehát itt tartunk most, és nagyon fontosnak tartom mindig kiemelni a 
hangsúlyt, hogy az a kompetencia, amely nem a Bizottság hatásköre, nem 
egyértelműen hatásköre, azt ne vegyük el a tagállamoktól. Tehát itt tartunk még, ez az 
első lépés. Azt gondolom, a szubszidiaritásvizsgálat kifejezetten indokolt, mert ha ezt a 
folyamatot nem fogjuk megállítani, akkor a Bizottságnak mindig lesz egy következő 
lépése, hogy hogyan szedje el a tagállamoktól a kompetenciát, ezért nagyon szépen 
köszönjük az előterjesztést és a javaslatot. Részünkről támogatható az, hogy ennek 
vizsgálata szükséges. Köszönöm szépen. 

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

kérdés. (Nincs jelentkező.) Azt szeretném kérni, hogy abban értsünk egyet, hogy 
államtitkár úrnak megadom a szót válaszra, és még egy kört nem nyitnék. Azért nem, 
mert több képviselő jelezte, hogy szeretné, ha időben befejeznénk a bizottsági ülést, és 
ezenkívül van még egy napirendi pontunk. Ebben egyet tudunk-e érteni? (A bizottság 
tagjai egyetértőleg bólintanak.) Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Bóka János válaszadása 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tekintettel arra, hogy a válaszomat követően nem lesz még egy vitakör, ezért igyekszem 
kizárólag a kormány javaslatának a lényegére koncentrálni, amely a szabályozást nem 
a politikai célkitűzések, hanem a jogszerűség, szubszidiaritás szükségessége és az 
arányosság szempontjából vizsgálta. 

Azt az álláspontomat fenntartom, hogy a Bizottságnak ez a rendelettervezete a 
választott jogalapon messze túlmutat. Ez a rendelettervezet a kezelni kívánt 
problémákat nem azon a szinten közelíti meg, amely szinten ezek a problémák egyrészt 
a célszerűség, másrészt pedig a tagállami berendezkedések és alkotmányos 
hagyományokra tekintettel a leghatékonyabban kezelhetők. 

Elhangzott konkrét utalás a képviselői felszólalásokban az újságírókkal és 
családtagjaikkal szemben alkalmazott kémszoftverek felhasználásával kapcsolatban. 
Szeretném azt megemlíteni, hogy a tagállamok nemzetbiztonságának védelme egyike 
azon kevés tagállami hatáskörnek, amely kifejezetten nevesítve szerepel az 
alapszerződésekben mint olyan hatáskör, amely továbbra is a tagállamoknál marad. 
Úgy gondolom, az uniós szabályozásnak tiszteletben kell tartania azt, hogy a 
nemzetbiztonság védelme kizárólagos tagállami hatáskör, és kizárólagos tagállami 
felelősség. 

Ez azt jelenti, hogy a nemzetbiztonsági érdekek védelmével kapcsolatban a 
felelősséget az Európai Unió a tagállamoktól nem vállalja, és nem is vállalhatja át. 
Ennek megfelelően viszont a tagállamoknak továbbra is rendelkezniük kell azokkal az 
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eszközökkel, amelyek a nemzetbiztonsági érdekek hatékony védelme érdekében 
szükségesek, és ezeket az eszközöket a megfelelő jogi keretek között hatékony 
ellenőrzési rendszer működtetésével kell felhasználnia. Olyan eszközökről van szó, 
amely eszközök feltétlenül szükségesek a tagállami nemzetbiztonsági érdekek 
érvényesítéséhez. 

Még egyszer mondom, ezt a felelősséget az Európai Unió a tagállamoktól nem 
vállalja, és nem is vállalhatja át. Ennek megfelelően ezekért a tagállamoknak 
kizárólagos felelősséget kell viselniük. Ez a felelősség azonban csak akkor lehetséges, 
ha az erre vonatkozó szabályozási környezetet a tagállamok a jogállamisági 
standardoknak megfelelően maguk alakíthatják ki. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak, képviselőtársaimnak az aktív 

részvételt a napirend tárgyalásában. A napirendet lezárom. További szép napot 
kívánok önöknek! 

Tájékoztató az Európai Bizottság 2023. évi éves munkaprogramjáról 
szóló közleményről [COM (2022) 548]  
Előterjesztő: Maksi Mátyás, az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének megbízott vezetője 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a 3. napirendi pont. Azt kérem, 
hogy a következő előterjesztők legyenek kedvesek, foglalják el a helyüket! Tehát a 3. 
napirendi pontunk ismét egy tájékoztató lesz az Európai Bizottság 2023. évi éves 
munkaprogramjáról szóló közleménnyel kapcsolatosan. Köszöntöm körünkben Maksi 
Mátyást, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének megbízott vezetőjét. Át is 
adnám önnek a szót az expozéja megtartására. Parancsoljon! 

Maksi Mátyás tájékoztatója 

MAKSI MÁTYÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
megbízott vezetője: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást, köszönjük a 
lehetőséget, hogy bemutathatjuk a jövő évi munkatervünket. A hangomért elnézést 
kérek, kicsit berekedtem a hétvégén, de remélem, hogy attól még érthető lesz, amit 
mondok. 

Az elmúlt évben Európa és a világ válságok sorozatával szembesült. Az Ukrajna 
elleni orosz invázió visszahozta Európába a háború valóságát, a háború pedig egyre 
több emberéletet követel, és egyre nagyobb pusztítást végez. Mindeközben Európa és a 
világ többi része számára is egyre súlyosabb következményekkel jár.  

Az ennek eredményeképpen kibontakozó energiaválság pedig tovább fokozza a 
már ezt megelőzően is súlyosbodó megélhetési válságot, és lefékezte Európa 
világjárványt követő fellendülését. Ezzel párhuzamosan a szabályokon alapuló 
nemzetközi rendnek újfajta kihívásokkal kell szembenéznie. Ezek a különleges 
körülmények adják a Bizottság jövő évi munkaprogramjának a hátterét, és ezek a 
realitások alakították a munkaprogramot. A munkaprogram kiindulópontja, hogy ezek 
a válságok még inkább kihangsúlyozzák, hogy Európának folytatnia kell a von der 
Leyen Bizottság hivatalba lépésekor célként kitűzött átalakítás felgyorsítását, legyen 
szó akár az éghajlati és a természeti válságok kezeléséről, gazdaságaink és 
demokráciáink ellenállóbbá tételéről, iparunk versenyképességének fokozásáról, 
társadalmaink igazságosabbá tételéről vagy a geopolitikai helyzetünk megerősítéséről. 

Mindemellett ennek az egyedülálló válságsorozatnak a kezeléséhez továbbra is 
gyors reakciókra lesz szükség, és a munkánk középpontjában az fog állni, hogy 
támogassuk az európaiakat ezekben az embert próbáló időkben, akár úgy, hogy 
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csökkentjük az energiaárakat; biztosítjuk az ipari versenyképességünkhöz és az 
élelmezésbiztonságunkhoz szükséges alapvető cikkeket; akár úgy, hogy megerősítjük 
szociális piacgazdaságunkat.  

Hogy mindezeket meg is tudjuk tenni, ahhoz pedig meg kell védenünk 
gazdaságunk alapjait, különösen az egységes piacunkat és a magas szintű 
foglalkoztatást. Szembe kell néznünk az orosz invázió következményeivel, de továbbra 
is ugyanolyan szilárdan, határozottan és egységesen fogjuk támogatni Ukrajnát, mint 
azt a háború kitörése óta tesszük.  

Az előttünk álló évben Ukrajna léte és Ukrajna jövője forog kockán. 
Szeptemberig az EU és tagállamai már több mint 19 milliárd eurót mozgósítottak 
Ukrajna gazdasági, társadalmi és pénzügyi megerősítésére, valamint további 3 milliárd 
euró értékű katonai támogatást nyújtottak az európai békekeret égisze alatt. 

A polgárok és a tagállamok, köztük Magyarország, hatalmas szolidaritást 
tanúsítva, mélységes jóindulattal fogadták az erőszak elől menekülő ukránok millióit, 
az EU pedig az átmeneti védelemről szóló irányelv aktiválásával segített biztosítani 
számukra, hogy munkahelyekhez, lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz 
jussanak. Továbbra is jelentős politikai, pénzügyi és humanitárius segítséget nyújtunk 
Ukrajnának, és készen állunk az ország jövőbeli újjáépítésének támogatására. Az első 
lépés 100 millió euró biztosítása a megrongálódott ukrán iskolák helyreállítására, 
illetve arra is törekedni fogunk, hogy megkönnyítsük Ukrajna hozzáférését az egységes 
piachoz.  

A súlyos aszály által és az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott 
élelmiszerválság világszerte veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot, és további jelentős 
kihívást jelent. Ennek leküzdése céljából a Bizottság továbbra is szorosan 
együttműködik nemzetközi partnereivel, a tagállamokkal, az ukrán hatóságokkal és a 
vállalkozókkal annak érdekében, hogy biztosítsa a nyílt kereskedelemhez való 
hozzáférést Ukrajna számára.  

Az úgynevezett szolidaritási folyosóink lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy 
exportálja gabona- és egyéb termékeit, és importálja a szükséges árukat a humanitárius 
segélyektől kezdve a műtrágyákig. A Bizottság munkáját továbbra is az fogja vezérelni, 
hogy valamennyi szakpolitikai területen megvalósítsuk az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljait.  

A fenntartható fejlődési célok beépültek az európai szemeszterbe és a jogalkotás 
minőségének javítását célzó eszközeinkbe. 2023-ban pedig a Bizottság előterjeszti 
majd az ENSZ fenntartható fejlődési célok végrehajtásának első uniós önkéntes 
áttekintését.  

2023-ban kerül sor továbbá a 2021-2027. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi 
keret félidős felülvizsgálatára, mely lehetőséget kínál majd annak újraértékelésére, 
hogy a jelenlegi uniós költségvetés továbbra is megfelelő eszközöket biztosít-e a közös 
kihívásokra adandó válaszokhoz. A Bizottság javaslatot fog előterjeszteni az új saját 
források második kosarára vonatkozóan annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az 
uniós programok indokolatlan csökkentését, vagy a tagállami hozzájárulások túlzott 
növelését.  

És most rátérve az európai zöldmegállapodás megvalósítására: azt mindannyian 
látjuk, hogy a éghajlatváltozás hatásai egyre súlyosabbak, amint azt az idei szélsőséges 
hőhullámok, erdőtüzek és a hazánkban is megtapasztalt példátlan aszályok is mutatják. 
A zöldátállás felgyorsítása elengedhetetlen az éghajlati válság kezeléséhez.  

Folytatni fogjuk ezért az energetikai átállás felgyorsítását, amely egyszerre segíti 
egyrészt az éghajlati válság kezelését, másrészt függőségeink, energiaimport-
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függőségünk csökkentését, és versenyképességünk fokozásában is segítségünkre lesz. 
Ha nem gyorsítanánk fel a zöldátállást, azzal meghosszabbítanánk a válságot.  

Az európai zöldmegállapodás megvalósításához a kulcsfontosságú javaslatok 
többségét a Bizottság már előterjesztette, és továbbra is teljes körű támogatást 
nyújtunk a társjogalkotóknak, a parlamentnek, illetve a Tanácsnak annak érdekében, 
hogy még e parlamenti ciklus vége előtt megállapodás születhessen. 2023-ban 
kulcsfontosságú lesz az „Irány az 55%!”, a „Fit for 55” intézkedéscsomagról való gyors 
megállapodás.  

Emellett az elkövetkező hónapokban további éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi csomagokat fogadunk majd el többek között a közlekedésből 
származó kibocsátások tekintetében, valamint a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
kezdeményezéseket, különösen a csomagolás és a műanyagok fenntarthatóságával 
kapcsolatosan.  

Ugyanakkor az Uniónak jobban fel kell készülnie arra is, hogy ellen tudjon állni 
a jövőbeli energiaár-ingadozásoknak; biztosítani tudja, hogy a villamos energia 
megfizethető maradjon, és 2050-ig megvalósítsa a dekarbonizált és nagyrészt 
villamosított kontinenshez szükséges mélyreható ipari átalakulást. Ezért 2023. elején 
javaslatokat fogunk tenni az uniós villamosenergia-piac átfogó reformjára.  

A zöldhidrogén-gazdaság kiterjesztésének elősegítése érdekében pedig létre 
fogunk hozni egy új európai hidrogénbankot, amely 3 milliárd eurót fordít az uniós 
hidrogénpiac beindítására, valamint, mivel az EU-ban előállított élelmiszerek mintegy 
20 százaléka végzi jelenleg a szemétben, és fejenként évente mintegy 11 kilogramm 
textil kerül ugyancsak a szemétbe, ezért javaslatokat fogunk tenni az élelmiszer-
pazarlás csökkentésére és lépéseket teszünk a textiltermékek újrafeldolgozásának 
javítására.  

Végezetül, még mindig a zöldmegállapodás megvalósításánál maradva, jövőre 
át fogjuk dolgozni az uniós állatjóléti szabályokat, valamint javaslatokat teszünk a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló jogszabály, a REACH-
irányelv célzott felülvizsgálatára.  

Most áttérve a Bizottság másik nagyon fontos prioritására, a digitális átállásra, 
itt elmondható, hogy a digitális megoldások hatékonyabbá és kevésbé 
erőforrásigényessé teszik gazdaságunkat. E cél előmozdítása érdekében pedig 
javaslatot fogunk tenni egy, a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló új uniós jogi 
aktusra, hogy megfelelő és diverzifikált nyersanyagellátást biztosítsunk Európa 
digitális átállásához, és hogy emellett prioritásként kezeljük az újrahasználatot és az 
újrafeldolgozást.  

A Bizottság továbbá ajánlást fog előterjeszteni az élő tartalmakkal való 
kalózkodásról, amely eszköztárat fog biztosítani az élőben közvetített rendezvények, 
különösen a sportesemények jogellenes közvetítése elleni küzdelemhez.  

Ami a mobilitást illeti, a digitalizáció katalizátorként szolgálhat a 
zökkenőmentes multimodalitáshoz és a fenntarthatóság növeléséhez. Közös európai 
mobilitási adattérre teszünk javaslatot a mobilitási ágazat digitalizációjának 
fellendítése és az innovatív megoldások ösztönzése érdekében. 

Fel kell továbbá számolnunk azokat az akadályokat, amelyek még mindig 
visszafogják kisvállalkozásainkat, mivel ők képezik Európa nagy múltú iparának 
gerincét, ezért előterjesztünk majd egy kkv-kat segítő csomagot is. 

Hadd mondjam el még végezetül, hogy 2023 a készségek európai éve lesz. Ennek 
pedig az a célja, hogy biztosítsuk a munkaerő szükséges átképzését és továbbképzését, 
és a kontinensre hozzuk a megfelelő készségekkel rendelkező munkavállalókat. 
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Áttérve a 3. számú prioritására a Bizottságnak, az emberközpontú gazdaságra, 
hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja próbára teszi Európa gazdasági és 
társadalmi ellenállóképességét egy olyan pillanatban, amikor Európa amúgy is 
mélyreható átalakuláson megy keresztül. Gazdasági biztonságunk megteremtése és 
megerősítése érdekében erős stratégiai kereskedelem- és beruházásellenőrzést kell 
kialakítanunk. 

A Bizottság készen áll arra, hogy a kétévnyi tapasztalat fényében felülvizsgálja a 
közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló uniós rendeletet annak érdekében, 
hogy megállapítsa, milyen módosításokra van szükség a rendelet jobb és 
eredményesebb működése érdekében. Meg fogjuk vizsgálni továbbá, hogy szükség van-
e további eszközökre a kifelé irányuló stratégiai beruházások ellenőrzése tekintetében. 

Meg kell erősítenünk az európai szociális piacgazdaság modelljét is, a 
munkavállalói mobilitást támogató szociális biztonsági rendszerek és szociális 
védőhálók digitalizálására irányuló kezdeményezést fogunk előterjeszteni egy európai 
társadalombiztosítási kártyával összefüggésben. 

A készségek európai évével összefüggésben pedig aktualizálni fogjuk a szakmai 
gyakorlatokra vonatkozó minőségi keretünket, hogy foglalkozzunk olyan kérdésekkel, 
mint a méltányos díjazás és a szociális védelemhez való hozzáférés. 

A lakossági befektetések megkönnyítését célzó intézkedéscsomagra is javaslatot 
fog tenni a Bizottság a jövő évben, valamint felül fogjuk vizsgálni a pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló irányelvet is annak érdekében, hogy támogassuk az innovációt, 
ugyanakkor biztosítsuk az online fizetési szolgáltatások könnyebb és biztonságosabb 
használatát. 

Az Ukrajna elleni kegyetlen háború valósága megerősíti, hogy fokozni kell az 
uniós erőfeszítéseket a biztonság és a védelem területén is. 2023-ban előterjesztjük az 
uniós biztonsági és védelmi űrstratégiát, valamint az aktualizált uniós tengervédelmi 
stratégiát. 

Párbeszédet fogunk indítani az európai védelmi iparágakkal arról, hogy miként 
lehetne növelni a termelést az európai fegyverkészletek jelenlegi hiányosságainak 
megszüntetése érdekében. 

Emellett természetesen folytatjuk együttműködésünket a nyugat-balkáni 
tagjelölt országokkal, valamint Ukrajnával, Moldovával és Grúziával, tekintettel ezen 
országok jövőbeni uniós csatlakozására, és támogatjuk a keleti partnerséget és a déli 
szomszédságot. 

Mivel a fiatalok csupán 15 százaléka folytatott más uniós országokban 
tanulmányokat a jelenlegi adatok szerint, a Bizottság javasolni fogja a jelenlegi uniós 
tanulási mobilitási keret aktualizálását annak érdekében, hogy a tanulók könnyebben 
mozoghassanak az oktatási rendszerek között. Ez kulcsfontosságú lépés lesz az európai 
oktatási térség 2025-ig történő megvalósítása felé. 

A migrációs politika terén a Bizottság továbbra is teljes körű támogatást nyújt 
az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a migrációs és menekültügyi paktumra 
vonatkozó közös ütemterv végrehajtásához. Ennek kiegészítéseként arra fogunk 
törekedni, hogy eredményeket érjünk el a képzett és tehetséges munkavállalókra 
vonatkozó pótcsomaggal kapcsolatban, és ezt egy új kezdeményezés is meg fogja 
erősíteni, ami megkönnyíti majd a harmadik országbeli állampolgárok képesítéseinek 
európai elismerését. 

A Bizottság javasolni fogja továbbá a gyermekek szexuális bántalmazása elleni 
küzdelemről szóló irányelv felülvizsgálatát is. A felülvizsgálat a technológiai változások 
által előidézett kihívásokra, a bántalmazott gyermekek online és offline, a valós térben 
történő támogatásának és védelmének szükségességére fog irányulni. 
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A Bizottság a belső határellenőrzések nélküli erős schengeni térség biztosítása 
érdekében is meg fog tenni továbbra is minden szükséges lépést. Továbbra is támogatni 
fogjuk a jogalkotókat a felülvizsgált schengeni határellenőrzési kódex gyors 
elfogadásában, valamint új javaslatokat fogunk tenni többek között az útiokmányok 
digitalizálására vonatkozóan, amely egyszerre fogja biztosítani a hatékony 
határforgalom-ellenőrzést, a zökkenőmentes nemzetközi utazást és a biztonsági 
szempontok érvényesülését. 

Áttérve a 6. prioritásra, európai demokráciánk megerősítésére, el tudom 
mondani, hogy az idén júliusban immár harmadik ízben kiadott éves jogállami jelentés 
most először az összes tagállamnak címzett ajánlásokat is tartalmazott. 2023-ban pedig 
a Bizottság előterjeszti a demokrácia védelmére vonatkozó csomagot, amely többek 
között külső érdekekkel szembeni védelemre vonatkozó javaslatokat fog tartalmazni. 
Emellett javasolni fogjuk a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályi 
keretünk naprakésszé tételét. 

A Bizottság az európai parlamenti választások megerősítését célzó javaslatokat 
már előterjesztett. Ezek elősegítik majd a választások tisztaságát a politikai hirdetések 
átláthatóságára, valamint az európai politikai pártok és politikai alapítványok 
alapszabályára és finanszírozására vonatkozó szabályok révén. 

A Bizottság a fogyatékossággal élő személyek jogainak előmozdítása céljából 
javaslatot tesz továbbá egy olyan európai fogyatékossági kártyára, amely valamennyi 
tagállamban biztosítja majd a fogyatékossági státusz kölcsönös elismerését. 

Végül, de nem utolsósorban annak érdekében, hogy a fogyasztók jogait mind 
online, mind az offline, valós térben működő piacokon továbbra is védeni és 
érvényesíteni lehessen, a Bizottság javasolni fogja a fogyasztóvédelmi hatóságok 
közötti együttműködésre vonatkozó szabályok módosítását is. Nagyon köszönöm, hogy 
meghallgattak. Elnézést, ha túl hosszú voltam. Igyekezni fogunk a kérdésekre 
válaszolni, ha lesznek ilyenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen megbízott képviseletvezető úr részletes és mindenre 

kiterjedő tájékoztatását. Tekintettel arra, hogy ha nemcsak az éves munkaprogramot 
nézzük, amely mégiscsak 12 hónap, hanem a teljes hátralévő időt a mandátum lejártáig, 
ami 15-16 hónap, akkor azt gondolom, hogy igen ambiciózusak a célok, hiszen 
hallottunk itt mindent. 

A kedves képviselő hölgyeké és uraké a szó hozzászólások és kérdések feltételére. 
(Jelzésre:) Fekete-Győr András képviselő úrnak átadom a szót a Momentum részéről. 
Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum): Én is köszönöm szépen a beszámolót 
képviseletvezető úrnak. A nagy részével, amit ön elmondott a Bizottság nevében, én 
maximálisan egyetértek. 

Két kérdésem van, amit szeretnék feltenni. Az egyik a közös védelempolitikára 
vonatkozik. Azt látjuk most Európában, hogy van itt 26 európai tagállam, különböző 
felkészültségű, kompetenciájú haderővel, és inkább sajnos az a kivétel, hogy ezek a 
különböző haderők összehangoltan mozognak, működnek, készülnek, fejlesztenek, a 
fő szabály pedig az, hogy teljesen elszeparáltan. Szükség lenne egy közös európai 
hadiiparra a Momentum álláspontja szerint. Hogy ezzel kapcsolatban mi az Európai 
Bizottság aktuális álláspontja, főleg a tekintetben, hogy nem tudhatjuk, az Amerikai 
Egyesült Államokban a belpolitika milyen vizekre evezi majd a világot, az Európai 
Uniónak pedig kutyakötelessége megvédenie önmagát, hogy ha az orosz agresszorhoz 
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hasonló történések a következő években, évtizedekben is be fognak következni. Ez az 
egyik kérdésem a közös védelempolitikával kapcsolatban. 

A másik pedig a chipgyártásra vonatkozik. Olvastam az elmúlt hetekben azt, 
hogy az Európai Unió egy nagyobb költségvetési csomagot készül az európai 
chipgyártásba fektetni, invesztálni. Itt a fő versenytársaink, ha jól tudom, Dél-Korea, 
Tajvan, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, és az Unió természetesen ebben is le van 
sajnos maradva, miközben a jövő vagy a jelen technológiáinak egy alapvető kellékéről, 
a félvezetőkről beszélünk. Ez ügyben mi most az Európai Bizottság álláspontja? Jut-e 
arra pénz, hogy az európai csipgyártást felpörgessük és így a versenyképességünket 
fokozzuk, vagy sem? Ez a második kérdésem. Köszönöm szépen a válaszokat. 

 
ELNÖK: Illés Boglárka! 
 
ILLÉS BOGLÁRKA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm 

képviseletvezető urat és a megjelent munkatársait. Tekintettel képviseletvezető úr 
tárgyilagosságára, ahogy az előttünk fekvő munkaprogramot előadta, ezért viszonylag 
sok észrevételt fogalmaztam meg, de háromra szorítkoznék.  

Itt részben kérdéseket tennék fel, részben pedig továbbgondolásra szeretnék 
javasolni a részemre ajánlást, vagy inkább felvetést. Az egyik arra vonatkozik, hogy a 
békével kapcsolatban, amit viszonylag már sok fórumon elmondtunk, és én személy 
szerint is elmondtam, nem látok határozott kiállást, állásfoglalást, és természetesen ez 
lehet, hogy a Bizottság hatáskörét meghaladja, de szerintem fontos, hogy ha egy ilyen 
munkaprogramban vannak állítások, akkor ezt is megfogalmazzuk.  

Azért is tartanám ezt fontosnak, különösen fontosnak, hogy valamennyien a 
békét szorgalmazzuk, mert én ezt általában fel szoktam tenni, csak képviseletvezető 
úrral még személyesen nem találkoztam, ezért tenném fel önnek is ezt a kérdést. 
Üdvözlendő, hogy amikor látjuk, hogy afrikai, karibi, Csendes-óceáni országok 
élelmezésbiztonsága és élelmiszerbiztonsága, részben a háború következtében, de már 
azt megelőzően is veszélybe került, és annak érdekében, hogy ezeknek a térségeknek 
segítséget nyújtsunk, 600 millió eurót mozgósítottunk, ellenben, hogyha látjuk, hogy 
19 milliárd eurót kellett már költenünk, és várhatóan még ismételten rá kell 
fordítanunk annak érdekében, hogy a háború után amit tudunk, azt a segítséget 
nyújtsuk, sőt, a háború közben is a szomszédos tagállamnak, akkor látjuk, hogy ez a 
19 milliárd euró a 600 millió euróhoz hogyan viszonyul, és azért vannak keretei ennek 
a forrásnak, támogatásnak is. Szerintem nagyon fontos, hogy a szubszaharai térségnek 
és ezen túl pedig az említett térségeknek is segítséget tudjunk nyújtani. Nyilván a 
következményeket nem feltétlenül szeretném feszegetni, hogy mi történik akkor, 
hogyha ezt a segítséget nem tudjuk biztosítani.  

A másik észrevételem az, hogy ha nem is feltétlenül ellentmondást látok ebben 
a munkaprogramban, de mindenesetre szerintem kérdésként szükséges azt 
feltennünk, hogy a munkaprogram is rögzíti, hogy a technológiai változások olyan 
kihívásokat idéztek elő, amelyekkel nemcsak a mai napig szembesülünk, hanem 
amelyekre válaszokat keresünk, és ennek ellenére kívánja fejleszteni, üdvözölni a 
metaverzumokat, és egy emberségesebb vagy emberközpontúbb jövőképet vázol fel 
ezen keresztül. Nekem az a meglátásom, hogy itt még vannak olyan etikai kérdések és 
technológiai kihívásokkal kapcsolatos kérdések, amelyek nem tisztázottak, és én úgy 
gondolom, hogy elvi szinten ezeket érdemes tisztázni, ezeket érdemes nagyon alaposan 
körbejárni, és azt követően lépéseket tenni bármilyen irányba a fejlesztés érdekében. 

A harmadik pedig. Rögzíti a dokumentum, hogy meg kívánják őrizni az egyenlő 
versenyfeltételeket az egységes piacon. Én ezúton is azt szeretném kérni, hogy akkor 
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Magyarország vonatkozásában is az egyenlő versenyfeltételeket lehetőség szerint minél 
hamarabb biztosítsák.  

Ami viszont szerintem kifejezetten üdvözlendő, az az uniós villamosenergia-piac 
átfogó reformja. Ez a dokumentum már egyértelműen rögzíti, hogy a villamosenergia-
árakat a gázáraktól függetleníteni szükséges. Én úgy gondolom, kifejezetten 
üdvözlendő, hogy ez a munkaprogramban is szerepel. Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további hozzászóló. (Nincs 

ilyen jelzés.) Nem látok ilyet.  
Képviseletvezető Úr! Ha megengedi, akkor két nagyon rövid kérdést tennék fel. 

Az előző napirendi pontunk kapcsán keresgéltük a jogalapot a médiaszabadságról szóló 
rendelettervezettel kapcsolatban, azonban van jó néhány olyan folyamat az Európai 
Unióban, amelynek van jogalapja, és mégsem úgy halad, ahogy azt elvárhatnánk. Ön is 
említést tett ezekről.  

Ha csak kiemeljük a bővítési folyamatokat vagy a schengeni övezethez való 
csatlakozás kérdéseit, akkor jól láthatjuk, hogy vannak hangzatos mondatok, vannak 
olyan folyamatok, amelyek nehezen érthetőek, hogyha Ukrajna és Moldova rendkívül 
gyors előrelépését nézzük. Georgia kapcsán már kicsit nehezebb a helyzet. A nyugat-
balkáni tagállamok mindegyikét külön-külön lehetne megvizsgálni, de a Keleti 
Partnerség államaira is kitérhetnénk.  

Elhangzik többször, hogy itt nincsen gyorsítósáv, a hatályos jogalapot 
mindenkinek teljesítenie kell. De van-e olyan elképzelés biztosíték nyújtására, hogy 
ezen a bővítési fáradságon tovább tudjunk lépni, és minden tagállam a saját 
teljesítményének a függvényében tudjon előrelépni ebben a folyamatban, és ezek ne 
csak hangzatos szavak lehessenek? Ez különösen érdekes a schengeni övezet 
bővítésével kapcsolatosan, hiszen ez a kialakult helyzetben óriási jelentőséggel bír akár 
biztonsági, gazdasági, de azt gondolom, hogy etikai tekintetben is. 

A másik kérdés apróságnak tűnhet, de én furcsán szembesültem a COSAC ülésén 
azzal a problémakörrel, ami éppen a stratégiai autonómia napirendi pontnál hangzott 
el egy nagyon őszinte előadáson az energetikai átállással és a zöldátállással 
kapcsolatosan, hogy itt vannak olyan ritka ásványkincsek, lítium, kobalt, nikkel, ritka 
földfémek, amelyek nélkül ez az átállás nem képzelhető el.  

Az Európai Unió, mivel ezek nagyon környezetszennyező eljárással nyerhetők 
ki, ezeknek a kitermelésével nem foglalkozik. Jelen pillanatban ezek három ország 
birtokában vannak. Hogyha a stratégiai autonómiáról és a zöldátállás nagyszerű, 
üdvözítő és mindent megváltó jellegéről beszélünk, akkor ezeket hogyan tudjuk 
hasznosítani, hogyan tudjuk magyarázni? Van-e valamiféle értelmezhető ajánlás e 
tekintetben a zöldátállás sebességét, műszaki megoldhatóságát tekintve?  

Mert hogyha már egy nagyon komoly európai uniós fórumon lehet erről őszintén 
beszélni, akkor én javasolnám azt is, hogy talán Magyarországon is kezdjünk el erről 
őszintén beszélni, hiszen tényleg nem lehet az a célunk, amit többen gondolnak, hogy 
gazdát váltsunk. A stratégiai autonómiáról beszélni kell nemcsak az Európai Unió, de 
Magyarország tekintetében is. Tehát jó lenne, hogyha ezeket látnánk visszaköszönni 
ezekben a munkatervekben is. Önt illeti a szó, parancsoljon! 

Maksi Mátyás válaszadása 

MAKSI MÁTYÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
megbízott vezetője: Köszönöm szépen. Köszönjük a sok észrevételt és kérdést. 
Igyekszem sorban végigmenni rajtuk. Először is, Fekete-Győr András felvetéseivel 
teljesen egyetértünk, mind az európai védelmi képességek megerősítésének 
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szükségességét, mind pedig a csipgyártás területén az előrelépés szükségességét 
illetően.  

Röviden szerepel csak a jövő évi munkaprogramban, de abszolút szerepel benne, 
hogy a védelmi képességek és az európai védelmi ipar felvirágoztatása egy fontos 
prioritás lesz a jövő évben is. A csipgyártással kapcsolatban pedig már meg is született 
idén a Chips Act, aminek pont az a célja, amit ön említett, hogy főleg Tajvanhoz képest 
a meglévő lemaradásunkat és importfüggőségünket próbáljuk csökkenteni. 

A békével kapcsolatban. Azt gondolom, azzal is egyet tudunk érteni, hogy a béke 
mindannyiunk közös érdeke, és a legjobb forgatókönyv az lenne, hogyha a béke minél 
hamarabb beköszönhetne. Itt a kérdés az, hogy milyen feltételek mellett tud 
beköszönteni a béke. És ott is igazából egyet tudok érteni azzal, hogy ez a Bizottság 
hatáskörét és lehetőségeit valószínűleg meghaladja. Jelenleg sajnos elég nagy a harcoló 
felek által elképzelt jövőképek közötti szakadék, egészen más feltételek mellett 
szeretnének békét kötni jelenleg. Úgyhogy azt gondolom, annak ellenére, hogy 
maximálisan egyetértek azzal, hogy a béke lenne mindannyiunk számára a legjobb, 
elsősorban szegény harcoló feleknek, de itt valóban az a kérdés, hogy a Bizottság mit 
tud tenni ennek érdekében, illetve, hogy hogyan lehetne ezt a hatalmas szakadékot 
csökkenteni, ami a két fél elképzelései között jelenleg fennáll. 

Az élelmiszer-biztonság kapcsán ugyancsak egyet kell, hogy értsek, a 
szubszaharai régió is veszélyeztetett. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ott is el tudjuk 
kerülni azokat a negatív forgatókönyveket, amelyeket semelyikünk nem szeretne, hogy 
megvalósuljanak. 

Az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó megjegyzés, ha jól gondolom, az 
európai uniós pénzekhez való hozzáférésre vonatkozott. A magyar hatóságok és a 
Bizottság között hónapok óta rendkívül intenzív egyeztetés folyik. Született is egy 
megállapodás szeptemberben, amely alapján Magyarország 17 reform megvalósítására 
tett kötelezettséget, aminek a határideje tegnapelőtt volt, szombaton. Jelenleg a 
kollégáink értékelik a megtett lépéseket, és a közeljövőben várható döntés, ahogy a 
bizottság többször elmondta, hogy amennyiben ez a 17 vállalás megfelelő módon 
teljesül, úgy a Bizottság ennek megfelelő döntést, illetve javaslatot fog tenni. 

A villamosenergia-reform kapcsán, ha jól értem, ez inkább megjegyzés volt, és 
ott is egyetértünk, hogy ez mindenképpen szükséges. Jelenleg óriási kilengések vannak 
az áram árát illetően, napon belül van, hogy 10 euró, van, hogy 500 euró egy 
megawattóra. Valószínűleg ezt különböző fejlesztésekkel és innovatív megoldásokkal 
fogjuk tudni csak csökkenteni. Én személy szerint azt gondolom, középtávon a 
megoldások közé mindenképpen be kell tudni hozni egy olyan innovatív rendszert, 
amely a fogyasztói oldalon megfelelő ösztönzőerőt tud jelenteni arra vonatkozóan, 
hogy a fogyasztásnak az a része, amely időben programozható, a napnak annak a 
szakában történjen meg, amikor egyébként nagyobb mennyiségű áram áll 
rendelkezésre, és nyilván, ha most a háztartási áram felhasználását nézzük, a tévét nem 
akkor fogom nézni, amikor olcsó az áram, de mondjuk a melegvizet tudom akkor 
melegíteni, amikor olcsó az áram, illetve tudok akkor fűteni, amikor az árampiacnak ez 
egyébként kellemes, és az iparnál ugyancsak hasonló lehetőségek vannak. 

Vannak egyébként erre kísérletek. Az alumíniumolvasztóról hallottam, hogy az 
áram nagypiaci árának alakulása függvényében gyorsítják, illetve lassítják az 
alumíniumgyártás folyamatát, és ezzel kiegyensúlyozzák a piaci folyamatokat. Ilyen 
megoldásokból lesz szükség sokra, azt gondolom, ahhoz, hogy az Európai Unió 
iparának, illetve az egész gazdaságának a villamosítása meg tudjon történni. 

A bővítés kapcsán, ahogy mélyül és gazdagszik az európai uniós joganyag, a 
bővítési folyamat is annyival összetettebb. Egyre több és egyre nagyobb joganyag 
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átvételét kell megfelelő módon biztosítani. Ezzel együtt a Bizottság természetesen 
továbbra is segíteni fogja a tagjelölt államokat abban, hogy ezen az úton végig tudjanak 
menni, úgyhogy itt azt tudom mondani, hogy bár a tagjelölt államoknak kell a 
feltételeket teljesíteni, a Bizottság készen áll arra, hogy ezen az úton elkísérje és 
végigvezesse a tagjelölt államokat. 

Végezetül teljes mértékben egyet kell, hogy értsek azzal, amit a ritkaföldfémek 
kapcsán mondott. Itt nagyon fontos, hogy az egyik függőségünket ne cseréljük egy 
másik függőségre. Ennek a problémahalmaznak teljes mértékben tudatában van a 
Bizottság, ezért is születik majd egy javaslatunk tulajdonképpen a ritkaföldfémek és 
egyéb stratégiai fontosságú nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. 

Nagyjából ennyit tudnék mondani. Azt azért érdemes szem előtt tartani, hogy 
ha például az olajat nézzük, akkor az Európai Unió jelenleg az olajfogyasztásának a 96 
százalékát importálja, tehát egy meglévő függőség, egy meglévő problémánk van, és 
amellett, hogy a veszély fennáll, hogy egy másik függőség lesz helyette, ezt 
természetesen próbáljuk kezelni mind - amit már említettem - a stratégiai fontosságú 
nyersanyagokhoz való hozzáférés révén, mind pedig a technológiai fejlesztések és a 
technológiai fejlődés felgyorsítása révén. Ne zárjuk ki ugyanis annak a lehetőségét 
például, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyes ritkaföldfémek, amelyek 
ma nélkülözhetetlennek tűnnek, lehet, hogy tíz év múlva már nem lesznek 
nélkülözhetetlenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy Illés Boglárka kérdésével 

kapcsolatban köszönetet mondjak a COSAC-on résztvevő delegáció tagjainak és a 
munkatársaknak is, hiszen ennek a záródokumentumába, vért izzadva, de azért csak 
sikerült, hogy bekerüljön magyar javaslatra az igazságos béke, a just peace. Köszönöm 
szépen a kollégáknak, hogy ezt sikerre tudtuk vinni. Önnek pedig, képviseletvezető úr, 
köszönjük szépen a tájékoztatást. A napirend végére értünk. Ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Még mielőtt a bizottsági üléssel is így járnék el, szeretném tájékoztatni a 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére előreláthatólag november 28-
án, hétfőn, 14 órától fog sor kerülni ugyanebben a teremben. Köszönöm szépen. A 
bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc) 

 

  Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Vicai Erika 


