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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 50 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket, a 
hivatal munkatársait. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy a mai bizottsági 
ülésre vonatkozóan előzetesen írásban jelezte távolmaradását dr. Hörcsik Richárd 
elnök úr. Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy a múlt héten több parlamentközi 
találkozóra is sor került Brüsszelben az Európai Parlamentben, mint az Eurojust 
parlamenti értékelő testületének ülése vagy a LIBE Bizottság ülése jogállamisági és 
média témakörben. Az eseményeken a bizottságunk részéről Balassa Péter alelnök úr 
vett részt. Köszönjük szépen a munkáját. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, így elsőként a napirendről 
fogunk dönteni. A napirend új változatát képviselőtársaim megkapták. Eszerint három 
napirendi pontot tárgyalunk. Az első napirendi pont döntés kivételességi javaslat 
benyújtásáról szól, a második napirend eszmecsere dr. Várhelyi Olivér uniós biztossal, 
és a harmadik napirendi pont a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai 
nyomásgyakorlás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat lesz. 

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e észrevétel, hozzászólás. 
Nem látok ilyet. Akkor arra kérem képviselőtársaimat, hogy a napirendről szavazzunk! 
Kézzel szavazunk. (Szavazás.) 6 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Döntés kivételességi javaslat benyújtásáról a H/2169 számú 
határozati javaslat vonatkozásában a HHSZ 142. § (4) bekezdése 
alapján 

Az 1. napirendi pontunk a kivételességi javaslat. A múlt kedden benyújtott 
bizottsági önálló indítványhoz kapcsolódik, a vizsgálatra a határidő december 12-én jár 
le, ezért szükséges, hogy az Országgyűlés napirendjére kerüljön, és a héten vita és 
döntés is legyen róla. Képviselőtársaim a kivételességi javaslat tervezetét megismerték. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet. 

Határozathozatal 

Akkor döntsünk! Aki támogatja, kérem, hogy most szavazzon! (Szavazás.) 6 
igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ennek megfelelően ezt elfogadtuk. 

Eszmecsere dr. Várhelyi Olivér uniós biztossal, az Európai Bizottság 
szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagjával 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. Nagy szeretettel köszöntöm Várhelyi Olivér 
uniós biztost, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagját. 
Nagy öröm számunkra, hogy újfent személyesen köszönthetjük biztos urat, akivel 
legutóbb még a pandémia kellős közepén, két éve volt szerencsénk eszmét cserélni, 
akkor online formában. 

Mondanom sem kell, hogy Magyarország álláspontja változatlan. Teljes 
mellszélességgel támogatjuk az EU bővítését, melyet magam is megerősítettem a 
novemberi prágai COSAC-ülésen. Ma a szomszédságunkban zajló háborús konfliktus 
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jelenti a legnagyobb veszélyt, melynek következtében újra előtérbe került a bővítés 
kérdése. 

A 2022. év eddig is bővelkedett előremutató lépésekben. Albániával és Észak-
Macedóniával elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. Az év végére pedig Bosznia-
Hercegovina tagjelölti státuszt, míg Koszovó vízumliberalizációt kaphat. 
Megjegyzendő, hogy a kialakult helyzet közepette rendkívül fontossá vált az EU kül- és 
biztonságpolitikájához való igazodás elvárása. Ezt ugyanakkor a kétoldalú konfliktusok 
és több irányú politikai, gazdasági kötődések továbbra is árnyalják. Az Európai Tanács 
nyáron tagjelölt státuszt adott Ukrajnának és a Moldovai Köztársaságnak. Adódik a 
kérdés, hogy az Európai Bizottság mikor és milyen formában fogja értékelni a két állam 
számára megszabott utólag teljesítendő feltételeket. Úrrá leszünk-e végre a bővítési 
fáradságon? Mindenki a saját eredményei szerint haladhat jó ütemben. Van-e 
gyorsítósáv, vagy nincs? Megannyi kérdés. Biztos úr, átadom önnek az előadásához a 
szót. Parancsoljon! 

Dr. Várhelyi Olivér tájékoztatója 

DR. VÁRHELYI OLIVÉR uniós biztos: Jó reggelt kívánok! Alelnök úr, köszönöm 
a meghívást. Képviselő Asszonyok, Urak! Nagyon köszönöm, hogy a hétfő reggelüket 
erre a témára és rám áldozzák. Első üzenetként szeretném jókívánságaimat tolmácsolni 
Hörcsik elnök úrnak, és remélem, hogy a következő alkalommal már ő is itt lesz 
közöttünk. 

Egy fontos napon, fontos pillanatban érkeztem szerintem a bizottságba, hiszen 
holnap tartjuk az első olyan EU nyugat-balkáni csúcstalálkozót, ahol az európai és a 
balkáni vezetők, állam- és kormányfők nem Brüsszelben, hanem már a régióban, 
Tiranában találkoznak. Szerintem ez egy nagyon szimbolikus esemény lesz. Mindezt 
szeretném azért is aláhúzni, mert Európa is, úgy látom, kezdi átértékelni ennek az egész 
portfóliónak a jelentőségét. 

Három évvel ezelőtt kezdtük a munkát december 1-jén, amikor is egy 
meglehetősen alulértékelt, de sokak által elfeledettnek gondolt területet örököltem 
meg. Nem véletlenül nem úgy hívták, nevezték el a portfóliót anno, hogy bővítés és 
szomszédságpolitika, hanem szomszédságpolitika és bővítés. Maga a sorrendiség az 
előző Bizottság prioritásait is jól tükrözte, magyarán egy olyan helyzetet örököltünk 
meg, amelyben a bővítés nemhogy nem volt politikai prioritás, hanem kifejezetten egy 
olyan Bizottság munkája határozta meg, amely azt mondta, hogy márpedig bővítés nem 
lesz. Magyarán Európa hátat fordított a saját legközvetlenebb szomszédságának és 
talán a legfontosabb geopolitikai, történelmi, stratégiai partnereinek. 

Tehát innen kezdtünk, és azt tudom most önöknek mondani, hogy sok munka 
és sajnos egy háború árán, de az európai vezetők által is elismert talán három 
legfontosabb témák egyike ismét a bővítés. Ezt példázza a holnapi ülés is, hiszen 
teljesen egyértelmű, hogy Európa hosszú távú békéje, biztonsága, stabilitása, 
prosperitása már nem képzelhető el a bővítés nélkül. Azért mondom ezt, mert a háború 
nagyon világosan és egyértelműen megmutatta azt, hogy mit gondolnak mások a mi 
bővítési politikánkról, mit gondolnak mások a csatlakozás lehetőségéről, mit értenek 
alatta, és milyen hozadéka van a számukra. 

Láttuk, hogy három ország azonnal benyújtotta a csatlakozási kérelmét, láttuk, 
hogy az indoklásban az szerepelt, hogy csak így biztosítható a hosszú távú 
függetlenségük, biztonságuk, stabilitásuk, prosperitásuk. Ez szerintem ébresztő volt 
nemcsak azokban az országokban, ahol a közvélemény alapvetően támogatta a bővítést 
eddig is, hanem főleg azokban az országokban, ahol kifejezetten alacsony fontosságot 
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vagy alacsony jelentőséget tulajdonítottak ennek a kérdésnek, hadd ne mondjam, 
esetleg kifejezetten ellenezték ezt. 

Mert ez a háborús helyzet egyben azt is jelenti, hogy minden bizonytalanná vált, 
vagy bizonytalanná válhat. Éppen ezért a legfontosabb a stabilitás, és mindenki erre a 
stabilitásra vágyik, amit Európa jelenített meg mind ez ideig. Viszont Európa csak 
akkor tudja fenntartani ezt az önképet, akkor tudja ezt az önképet megerősíteni, ha lesz 
bővítés, és ha Európa azokat a geopolitikai, geostratégiai döntéseket meghozza, amiket 
meg tud hozni - ezek közül az egyik a bővítés -, mert függünk egymástól a régióban.  

Ha a Nyugat-Balkánra gondolok - most már ideérthetjük a három új tagjelöltet 
is -, függünk akkor, ha egymás biztonságáról van szó, függünk akkor, ha 
gazdaságainkról van szó - gondoljunk csak például az energiahelyzetre -, és függünk 
nyilvánvalóan az értékláncok kapcsán is most már. Ha csak a Nyugat-Balkánra nézek, 
több mint 70 százaléka a külkereskedelmi forgalmuknak velünk zajlik, a külföldi 
működőtőke-befektetések körülbelül 80 százaléka európai, éppen ezért egyértelmű az 
a fizikai szervesült kapcsolat, ami már létrejött az Unió és közöttük. Tehát egyértelmű, 
hogy mi az európai érdek. Az európai érdek az, hogy ez a régió stabil, békés és 
biztonságos legyen, márpedig ez bővítés nélkül nem képzelhető el.  

Nézzük régiónként, hogy mindebben a geopolitikai helyzetben mit sikerült 
elérni, mire törekszünk a jövőben. Vegyük elsőként a Nyugat-Balkánt! Az első naptól 
kezdve megpróbáltuk visszarakni ezt a témát - a bővítés témáját és a Nyugat-Balkánnal 
folytatott kapcsolatokat - arra a helyre és arra a fokra, amit ez a téma érdemel. Ez 
kezdődött azzal, hogy egy olyan európai tanácsi ülés után örököltük meg a portfóliót, 
amikor nyíltan és világosan mondta egy nagy alapító tagállam és egy közepes méretű 
alapító tagállam, nyíltan és egyértelműen, hogy nem kíván hozzájárulni Albánia és 
Észak-Macedónia tárgyaláskezdéséhez. Ebből a politikai patthelyzetből kellett 
kimozdítanunk az Európai Uniót, és ezt sikerült megtenni. 

Az első és legfontosabb lépés ebben az volt, hogy egy olyan új, úgynevezett 
tárgyalási metodológiát, módszertant, eljárásrendet, szerkezetet tettünk le az asztalra, 
amelynek az a lényege, hogy hitelesítsük a folyamatot a tagállamok számára és a 
tagjelöltek számára egyaránt, hogy tegyük az adminisztratív folyamatból egy politikai 
folyamattá. Magyarán, ne egy olyan bürokratikus eljárást bonyolítsunk, melynek a 
végén meglepetésszerűen bekövetkezhet a bővítés egy, a tagállamok számára kevéssé 
vagy egyáltalán nem ismert feltételrendszer mellett, hanem a tagállamok mindvégig 
érezzék azt a politikai tulajdonjogot a projekt fölött, hogy meghatározzák azokat a 
tárgyalási és csatlakozási feltételeket, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az országok 
gazdaságilag, politikailag valóban integrálódjanak az Unióba. Ezt már februárban 
letettük az asztalra - 2020 februárjáról beszélgetünk -, és ennek a javaslatnak 
köszönhetően márciusban, pont a Covid-lezárások kellős közepén - akkor már 
videokonferencián - a tagállamok elfogadták a tárgyaláskezdésről szóló döntést 
mindkét országban.  

Nyilvánvalóan érdekesek az intézményi folyamatok is, ez főleg Brüsszelben 
nagyon sokakat érdekel, de úgy tudom, itt is sokakat érdekel az, hogy akkor hány 
fejezet, hány IGC és nem tudom még micsoda történt, szerintem ez teljesen érdektelen 
is, ugyanis nem az intézményi folyamatok fogják meghatározni a bővítést. Minden 
bővítést idáig a tényleges integráció folyamata határozta meg, tehát az, hogy milyen 
gyorsan képes gazdaságilag, társadalmilag felzárkózni Európához, integrálnia saját 
magát az európai gazdaságba és társadalomszerkezetbe az ahhoz csatlakozni kívánó 
régió. Éppen ezért önmagában a módszertan nem hozza el a csatlakozást.  

A módszertan egy eszköz, a módszertan egy út, ha tetszik, éppen ezért szükség 
volt arra, hogy felgyorsítsuk azt a felzárkózási és integrálódási folyamatot, ami egyben 
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fel tudja gyorsítani magát a bővítést is. Ez elsősorban gazdaságfejlesztési, 
társadalomfejlesztési kérdés, és pontosan ezért tettünk le az asztalra egy meglehetősen 
nagy méretű, eddig nem látott gazdaságfejlesztési tervet, beruházási és 
gazdaságfejlesztési tervet - Economic and Investment Plan az angol elnevezése -, amely 
képes nagyjából az egész régió GDP-jének egyharmadát mozgósítani beruházások 
formájában; 30 milliárd euróról van szó. Ez a 30 milliárd euró viszont egy új felfogás 
szerint kerülne elköltésre és megtervezésre.  

A lényeg az, az első számú lépés számomra az volt, hogy keressük meg azokat a 
legfontosabb akadályozó tényezőket, amik a balkáni régió gyors fejlődése előtt állnak. 
Magyarországon szerintem nem kell elmondanom, hogy melyek ezek, de fontos volt, 
hogy a régióval együtt határozzuk ezt meg. Tehát amit abban a tervben látunk, azt 
együtt jelöltük ki a régióval mint prioritást, és hangsúlyozottan olyan nagy kihívásokra 
kerestünk választ, amikre eddig az Unió nem tudott választ adni, illetve ahol külső 
befolyás, illetve külső verseny is jelentkezik a régióban, és ahol Európa… - Érdekes 
módon ez egy európai szokás - ez egy lábjegyzet, amit ide teszek -, mindig önmagát 
hibáztatja, hogy miért nem meghatározóbb az európai befolyás, akár a 
közútfejlesztésre gondolunk, akár energetikai fejlesztésekre, tehát olyan szimbolikus, 
nagy fejlesztésekre, ahol egyre több esetben láttuk azt, hogy harmadik országbeli 
beruházók, befektetők, szereplők jelennek meg.  

Mik ezek a fő kihívások? Nyilvánvalóan kereskedelmi útvonalak nélkül nem 
képzelhető el egy olyan beruházási-befektetési környezet a Nyugat-Balkánon, amivel 
az európai gazdaságba tovább integrálhatók. Ha az ember megpróbál, mondjuk, 
Budapestről elutazni Podgoricába, az egy kalandos vállalkozás továbbra is, ugyanez a 
helyzet, ha mondjuk, Szarajevóba szeretne elmenni. Tehát magyarán, össze kell kötni 
a régiót fizikailag olyan közúti, vasúti, informatikai infrastruktúrával, ami közvetlenül 
kapcsolja be az európai gazdaságba a régiót. E nélkül nem képzelhető el semmilyen 
valódi versenyhelyzet, valódi integrálási lehetősége ezeknek a gazdaságoknak. Éppen 
ezért különösen kiemelt figyelmet fordítottunk ezekre a területekre.  

A másik nagy kihívása a régiónak, és ez ma talán még aktuálisabb, mint amikor 
terveztük ezt az egészet, az, hogy a régió egyrészt Európa legkörnyezetszennyezőbb 
energetikai hálózatát működteti. Jelentős részben szénalapú energiahálózatról 
beszélünk, ahol csak önmagában azzal, hogy ha a szénerőművek kiválthatók lennének 
kevésbé szennyező gázerőművekkel, akkor 65 százalékkal tudnánk csökkenteni a 
kibocsátást. De ez a 65 százalékos csökkentés azt is jelenti, hogy ezzel fizikai értelemben 
többezrek életét lehetne megmenteni a téli hónapokban. Tehát ha az ember megnézi 
most a térképeket, a légszennyezettségi adatokat Szarajevóban vagy Pristinában, akkor 
azt találja, hogy körülbelül az 1950-es évek londoni szmogválságához hasonló 
egészségügyi adatokat talál. Tehát a régió egyszerűen fuldoklik a széntől, és rendkívül 
sok ember veszíti el teljesen feleslegesen az életét emiatt. Első számú kihívás. 

Második számú kihívás. Szintén energetika, hogy nincs a régióban megfelelő 
mennyiségű energia. Ha a gazdaság bővülni kíván, akkor sokkal több és sokkal 
megbízhatóbb energiaforrásra van szüksége. Éppen ezért két irányból indultunk, és 
aztán majd jöttek a továbbfejlesztések. Az első az, hogy hogyan lehetne ezt a szenet 
kiváltani. Maga a régió is elég sok szenet termel sajnos, rossz minőségű lignitet, nagy 
szennyezést okozva, ugyanakkor jelentős potenciállal rendelkezik a megújuló 
energiaforrások tekintetében. Tehát próbáltunk egy olyan ösztönzőrendszert letenni az 
asztalra, ami visszavezeti a régiót a Tito alatt egyébként sokkal aktívabban használt 
vízenergia-használatra, de egyúttal behozza azokat az új energiaforrásokat is, mint a 
napenergia vagy a szélenergia. 
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Ez önmagában azonban nem elegendő. Nem képzelhető el egy megbízható 
energetikai rendszer valamilyen alaperőmű-hálózat nélkül, éppen ezért szükség van új 
gázforrásokra és új gázútvonalakra is. Ezért volt rendkívül fontos, hogy a tervbe 
beleépítettük a gáz területét is, hangsúlyozottan azzal a szándékkal is, hogy egyúttal az 
orosz gáz befolyását először leépítésük, majd pedig megszüntessük a régióban, hiszen 
a régió egyik biztonságpolitikai kockázata is az orosz gáz jelenléte. 

Az interkonnektorok megépítésébe beszáll éppen ezért az Európai Unió, 
gondoljunk a szerb-bolgár interkonnektorra, vagy a szerb-macedón interkonnektorra, 
de ugyanígy gondolkodunk más olyan fejlesztésekben, és ez már egy újabb része a 
munkánknak, majd szerintem ide is eljutunk a beszélgetésben, hogy ez az 
energiacsomag, amit most prezentáltunk, próbáljunk meg a Balkánra egy új európai 
LNG-állomást is építeni, amivel a Balkán átalakítható akár Európa energiabejáratává 
is. Ennyit az energetikáról. 

Nyilván a harmadik nagy kihívása a régiónak, ami teljesen egyértelmű, hogy a 
fiatalság elvándorol. Jelentős számban hagyták el a munkaképes korúak a régiót, 
jelentős számban dolgoznak Európában, tekintettel arra, hogy jó képességű, jó 
képesítésű korosztályról van szó, akik képesek voltak integrálni magukat a nyugat-
európai gazdaságba. Körülbelül 4 millió emberről beszélünk egy 18 milliós régióban, 
és ez a szám folyamatosan emelkedik, és nyilvánvalóan ez a munkaerő hiányzik ezekből 
a gazdaságokból, egy. 

Kettő: hiányzik az adófizetők közül is. Talán ez a másik nagy terület, amit mindig 
hallunk ebből a régióból, hogy brain drain, agyelszívás, mi is ismerjük ezt a jelenséget, 
amivel meg kell küzdenie a régiónak. Ez nem egyik percről a másikra fog megtörténni. 
Viszont két irányból kell ezt a problémát is kezelni. 

Az első és legfontosabb, hogy olyan szakképesítésekre, olyan diplomákra van 
szükség a régióban, amelyek egyben a gazdaság számára is hasznosak. Magyarán a 
felsőoktatási rendszernek és a szakképesítési rendszernek is egy olyan átalakítását 
tűzték ki célul maguk előtt ebben a régióban, ami azokat a szakképesítéseket adja a 
fiatalok kezébe, amivel helyben tudnak munkát vállalni, és a helyi gazdaságnak tudnak 
segítségére lenni, és ehhez tudnak hozzájárulni. 

Nyilván ez csak akkor válik majd valósággá - ahogy Magyarországon is láttuk -, 
amikor a bérszínvonalak elkezdenek egymáshoz közelíteni. Viszont azt is megfigyeltük, 
hogy van egy olyan pont ebben az egész kihívásban, amikortól kezdve a fiataloknak 
jobban megéri a saját gazdaságban dolgozni, főleg akkor, hogy ha ez egy hosszabb 
távon kiszámítható helyzet részeként történik. Magyarán, ha tervezhetővé válik a 
fiataloknak a jövő, akkor hajlamosabbak a saját gazdaságuk számára és a saját 
társadalmuk számára dolgozni. Pontosan ezért kell jelentősen beruházni a 
felsőoktatásba, mert amennyiben a Balkán elveszíti a munkaerejét, akkor a szociális 
transzferek igénye meg fog nőni, és ennek a szociális transzfernek az első számú pontja, 
ahol ezt kérni fogják, nyilvánvalóan Európa lesz. Ez is abba az irányba mutat, hogy meg 
kell erősítsük a Balkánt. 

Még egy területet emelnék ki - szerintem ez a három legfontosabb kihívás -, ami 
idáig nem kapott figyelmet, de magyarként úgy gondolom, hogy kötelességem ezzel 
különösen is foglalkozni, ez pedig a roma integráció kérdése. Jelentős számban él roma 
közösség mindenhol a Nyugat-Balkánon. A társadalom peremén élnek. A társadalom 
peremén élnek szociális szempontból, munka szempontjából és oktatási szempontból 
is. 

Ezeken a területeken igyekszünk megerősítetten támogatni a roma közösséget 
azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek ahhoz, hogy iskolába járjanak, a 
szülőknek pedig ahhoz, hogy dolgozhassanak. Ez egy komoly szemléletváltást igényel 
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a Nyugat-Balkánon is, de úgy látom, hogy lassan jönnek az eredmények, és elindulnak 
azok az integrációs folyamatok a társadalmon belül, amivel a roma közösség is 
részesévé tud válni a munkaerőpiacnak, illetve a társadalomnak. 

Ami ennek az egész programnak a szerkezetét illeti, azt tudom mondani, hogy 
egy regionális programot tettünk le az asztalra, ami azért is lényeges ebben a nyugat-
balkáni kontextusban, mert hiszen továbbra is ez a legnehezebb pontja az 
együttműködésnek, mégpedig az, hogy ezek az országok működjenek egymással is 
együtt. Tehát nem elég az, hogy egymással párhuzamosan az Európai Unióba tart 
mindenki, azt is meg kell hogy értsék, hogy a régió csak akkor tud hosszú távon 
békében, biztonságban, prosperitásban létezni, hogy ha egymással is pontosan 
ugyanolyan módon működnek együtt, mint ahogy az európai uniós tagállamok 
működnek egymással együtt, hiszen előbb-utóbb ugyanannak a közösségnek lesznek 
együtt tagjai. 

Ha négy szabadságot már a csatlakozás előtt egymás számára biztosítanánk, 
magyarán a belső piacot kiépítenénk a Balkánon belül, csak ezzel további egyharmadát 
tudnák hozzátenni a gazdasághoz maguk ezek az országok. Egyharmad az uniós 
program, egyharmad a saját erőfeszítés. Ezt láttuk az Open Balkán kezdeményezésben, 
aztán a berlini folyamatokban. A lényeg az, hogy az egész program elkészítését úgy 
terveztük, vagy úgy raktuk össze, hogy nem különíthetők el azok a fő beruházások 
nemzeti alapon, amelyeket elvégzünk. Hiszen semmi értelme nincs olyan autópályákat 
építeni, ahol óránként meg kell hogy álljon a kamion nyolc órára. Tehát ezért volt 
fontos, hogy a Covid alatt megcsináltuk ezeket a zöldsávokat, ezért volt fontos, hogy 
minden olyan uniós kezdeményezésbe bevontuk őket, amit csak a tagállamok számára 
tartottunk fönt. Magyarán, ez az egész gazdasági terv is csak akkor fog tudni teljes 
egészében működni, ha ezek az országok egymással is együttműködnek. 

Nyilván ezen túl beszélhetünk aktualitásokról, de gondolom, inkább ezt tegyük 
át majd a kérdésekhez. Idesorolnám a migráció kérdését, ahol szintén nagyon sokat 
dolgoztunk, és vannak eredmények, amikről szeretnék beszámolni. Szintén 
idesorolnám az energetikai kihívásokat, ahová egy új tervet is készítettünk. De 
engedjenek meg talán még néhány szót az új tagjelöltekről is.  

Láthattuk, hogy az orosz háború hatásaként Ukrajna, Moldova és Grúzia 
azonnal benyújtotta a csatlakozási kérelmét, azt a Bizottság soron kívül - a Tanács 
felkérésére - megvizsgálta. Ennek hiányzik még ugyan egy eleme, amire az év végén 
térünk vissza, hiszen amikor egy tagjelölt ország tagjelöltté válik, be kell, hogy nyújtsa 
a kérelmet - ez Magyarország esetében is így történt -, ezt a Bizottság megvizsgálja egy 
hosszú-hosszú kérdőív alapján kapott válaszokból. Három elemből áll az értékelés. Az 
első a politikai feltétel, tehát magyarán, hogy mennyiben teljesíti a jogállamiság, a 
demokrácia, a jószomszédsági viszony, a kisebbségek védelme területén a felvételi 
kritériumokat. A második, hogy a gazdasági feltételek mennyiben képesek ellenállni és 
részt venni abban a piaci versenyben, amit az Európai Unió egységes belső piaca 
képvisel. Illetve harmadikként, hogy egyáltalán hogyan feleltethető meg a belső 
jogrendszere az uniós jogrendszernek, és milyen kapacitásokkal rendelkezik ahhoz, 
hogy ezeket az uniós jogszabályokat megfelelően érvényesíttesse a saját területén, vagy 
kikényszerítse. Ez a harmadik elem az, ami még hiányzik. Erről az idő rövidsége 
folytán, meg egyáltalán a kapott információ mennyiségének feldolgozási idejére 
tekintettel csak ez év decemberében tudunk sort keríteni. Ez az utolsó hiányzó eleme a 
bizottsági véleménynek.  

A mi véleményünk egyértelmű volt. Európa csak akkor tud valóban 
világpolitikai szereplő lenni, ha erre a három kérelemre pozitívan válaszol, mert ezzel 
erősíti meg azt az értékvilágot és azt az imidzset is, amit szeretne magáról mindenhol 
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propagálni és elhitetni. Éppen ezért mi azt javasoltuk, hogy a Tanács döntsön 
pozitívan. Az is egyértelmű ugyanakkor, hogy még nagyon hosszú az út mind a három 
jelentkező előtt ahhoz, hogy a tagjelölti státuszt meghaladóan tudjunk előrelépni az 
európai uniós tagság irányában. Magyarán, olyan feltételeket kell teljesítenie 
kettőjüknek, ami a tagi státusz megőrzéséhez szükséges, míg Grúziának a tagjelölti 
státusz megszerzéséhez kell politikai feltételeket teljesíteni.  

Már rögtön reagálnék is arra a kérdésre, hogy mikor fog a feltételek teljesítéséről 
a Bizottság beszámolni első ízben. Ez jövő év októberére várható a rendes bővítési 
jelentési csomagban, hiszen az idén adtuk az első értékelést az országvéleményekkel, 
és ezt követően pedig innentől már a többi tagjelölttel együtt fogunk beszámolni az 
előrehaladásról ennél a három országnál is.  

Azt gondolom, hogy itt akkor megállnék, és nagyon szívesen válaszolok 
bármilyen kérdésre, ami felmerül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Képviselőtársaimat illeti a szó. 

Parancsoljanak! (Jelzésre:) Juhász Hajnalka!  

Hozzászólások 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr és 
köszönjük szépen biztos úrnak a beszámolóját, ami nagyon részletes volt. Én egy 
kérdést szeretnék feltenni. Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlésében több olyan képviselőtársammal dolgozom együtt, akik csatlakozásra 
vágynak, várnak vagy tagjelölt országok képviselői, hogy ezek az országok hogyan látják 
a helyzetüket, mert politikusként, képviselőként nagyon nehéz a választópolgárokban 
tartani a hitet, az erőt, hogy egyszer majd tagjelöltek lesznek, vagy egyszer majd az 
Európai Unió részeseként helyük van, és ez egy nagyon komoly kihívás, mert ez a része 
pedig rájuk hárul. Biztos úr hogy látja azokat az országokat, nekik milyen kitartó a 
hozzáállásuk abban, hogy egyrészt tagjelöltek legyenek, másrészt a fejezeteket 
megnyissák, lezárják, és tudjanak előre haladni?  

A másik pedig, hogy külön köszönöm, hogy az energetikai részre kitért és az 
interkonnektorok kérdéskörére, mert ez egy másik nagy kihívás lesz, a 
környezetszennyezés kérdésköre. Itt annyit hadd jegyezzek meg - merthogy az ellenzék 
részéről sokszor kapjuk azt a támadást, hogy a magyar kormány nem tett az elmúlt 
időszakban semmit a diverzifikáció érdekében -, hogy pont ezek a lépések azok, az 
interkonnektorok, az LNG-terminálok kiépítése, amiben nagyon sok munkánk volt, és 
azon kormányok közé tartozunk, akik a nyugat-balkáni bővítést minden egyes fórumon 
felvállaljuk, legyen ez az Európa Tanács, legyen az az Európai Ügyek Bizottságának a 
találkozója.  

Egy kérdést még hadd tegyek fel biztos úrnak! Én személyesen azt tapasztaltam 
az „Európa jövője” konferenciasorozat kapcsán az elmúlt időszakban, hogy kevés olyan 
tagállam van, amelynek a képviselői kiállnak a nyugat-balkáni bővítés kapcsán. Ennek 
mi lehet az oka? Nyilván részben tudjuk erre a választ, de általában magyar képviselők 
hozzák fel ezt a kérdéskört, a magyar kormánynak kiemelten fontos ez a terület, és az 
a személyes tapasztalat, hogy ha mi ezt behozzuk a vitába, vagy ha beszélgetünk erről, 
akkor rácsatlakoznak, és pozitívan erősítenek minket, de általában a magyar 
kormánypárti képviselők azok, akik uniós szinten és a nemzetközi szervezetek 
tekintetében ezt a témát behozzák. Nagyon szépen köszönöm. 

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

jelentkező.) Nem látok ilyet. Ha biztos úr megengedi, akkor én is szeretnék néhány 
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rövidet kérdezni. A prágai COSAC-on többször lehetett hallani azt a gondolatot, amivel, 
azt hiszem, egy kell értenünk, hogy ha politikai vákuumot idézünk elő, és nem 
biztosítjuk az európai perspektívát azoknak, akiknek európai ambícióik vannak a 
Nyugat-Balkánon, a keleti partnerség országaiban, akkor azt a politikai vákuumot a 
vetélytársaink fogják betölteni. Milyen erre utaló jeleket lát? Ez egy véres háborúnak 
az árnyékában ténylegesen nagyon fontos kérdéseket vet fel. Tehát ez elhangzik, szépen 
hangzik, jól hangzik, mi is így gondoljuk, de mennyire kézzelfoghatók ennek a 
veszélyei?  

A másik kérdésem - tulajdonképpen biztos úr is kérte ezt a kérdést - a 
migrációval kapcsolatos. Éppen a múlt héten ön Bosznia-Hercegovinában járt, ahol 
egyebek között a migráció kezelésével kapcsolatosan is tárgyalt. Itt azt a kérdést 
szeretném feltenni, hogy mik a tapasztalatai, milyen együttműködési lehetőségek 
vannak nemcsak Bosznia-Hercegovinában, hanem balkáni térségben a migráció 
megállítása tekintetében, de ebben az országban éppen a belpolitikai helyzet is az 
október 2-ai választások után kérdéseket vet föl. Érdekel, hogy ezt hogyan látja.  

Válaszadásra visszaadnám a szót. Parancsoljon!  

Dr. Várhelyi Olivér válaszadása, reagálása 

DR. VÁRHELYI OLIVÉR uniós biztos: Köszönöm szépen. Először is képviselő 
asszonynak, hogy hogyan látják a Balkánon ezt az egész helyzetet. Ha le akarom 
egyszerűsíteni, s kicsit távolabbról indítanék, szerintem egyértelmű most már 
nyugaton is, tehát a bővítésben kevésbé elkötelezett, nagyobb földrajzi távolságra lévő 
tagállamokban is, hogy a Nyugat-Balkán tagfelvétele, azt kell mondjam, eléggé gyors, 
majdhogynem azonnali prioritás kell hogy legyen. Ahhoz, hogy ezt a régiót hosszú 
távon stabilizálni tudjuk, amire idáig sajnos nem volt példa a történelemben, erre van 
szükség. A holnapi tiranai csúcs ennek a jele, ennek az európai kötelezettségnek, 
elköteleződésnek, ha tetszik, politikai gyorsító folyamatnak szerintem az első jele. 
Ahhoz azonban, hogy ez hihetővé is váljon a Balkánon, és ne csak egy újabb üres 
gesztus legyen, arra van szükség, hogy ezt meg tudjuk tölteni olyan konkrét 
tartalommal, amely a reális integrációt hozza el. 

Épp ezért lesz fontos az, hogy miről fogunk beszélgetni. Arról fogunk-e 
beszélgetni holnap, hogy akadémikusan egyébként mindnyájan együtt látjuk a saját 
jövőnket, majd ebben megnyugodva hazamegyünk, vagy vannak olyan konkrét dolgok 
és ügyek, amelyekben konkrétan előre tudunk lépni. Szerintem akkor hiteles ez az 
egész folyamat, hogy ha az Unió is meghoz minden olyan döntést, és megtesz minden 
olyan lépést, amit ott és akkor meg tud tenni, ezért lesz érdekes szerintem ez a tiranai 
csúcs holnap, mert nem kell mindig a nagy döntésekkel, a nagy kérdésekkel foglalkozni, 
sokkal könnyebb azokkal foglalkozni, hogy ha megfelelő alapok vannak megépítve. 
Holnap például alá fogjuk írni azt a roamingmegállapodást, amivel a nyugat-balkáni 
polgárok és az európai polgárok roamingfeltételei azonosak lesznek, és nemcsak hogy 
azonosak lesznek, hanem össze is fog nyílni ez a mobilkommunikációs tér Európa és a 
Nyugat-Balkán között. Ez jövő nyártól már kézzelfogható valóság lesz mindenki 
számára. Ennél kézzelfoghatóbb dolog szerintem kevés van. 

A másik ugyanilyen kézzelfogható dolog az energetika, az energiaügy. Ezzel 
próbálok válaszolni a második kérdésére is. Látható ugyanúgy, ahogy a Covidnál, hogy 
nem lehet elválasztani a Nyugat-Balkán energetikai rendszerét az európaitól, és az 
európait sem a nyugat-balkánitól. Tehát ha Európában energetikai válság van, akkor a 
Nyugat-Balkánon is szükségszerűen az van, vagy az lesz, és fordítva is így van ez. 
Pontosan ezért tettük le az asztalra már most azt a segélycsomagot, amely több dolgot 
szeretne egyszerre szolgálni. Egyrészt szeretné azt a stabilitást a Balkánon, hogy az 
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energetikai rendszerek változatlan megbízhatósággal tudjanak működni, magyarán a 
Balkán ki tudja fizetni az energiaszámláit, és ezáltal az energetikai rendszer ne omoljon 
össze, mert ha összeomlik a Nyugat-Balkán energiarendszere, az szükségszerűen 
magával fogja rántani az európait is. Éppen ezért fontos az, hogy mintegy félmilliárd 
euró értékben fogunk közvetlen költségvetési támogatást nyújtani minden egyes 
nyugat-balkáni országnak azért, ugyanúgy, ahogy Magyarországon vagy bármelyik 
másik uniós államban, hogy segítsék azokat a leginkább rászoruló fogyasztókat, akik 
egyébként szociális helyzetüknél fogva nem, vagy nem teljesen képesek már kifizetni a 
megemelkedett energiaszámlát. 

De ugyanez igaz a kis- és közepes vállalkozásokra is, hiszen a kis- és közepes 
vállalkozások az energiaválság kapcsán jelentős számban fognak csődöt jelenteni, és ez 
magával fogja rántani a Nyugat-Balkán gazdaságait is. Tehát ez egy azonnali, egyszeri 
segély és támogatás lesz. Nagyon remélem, hogy mindenkinek még ebben az évben, de 
legkésőbb a jövő év első napjaiban ki fogjuk tudni ezt fizetni. Ez az azonnali része a 
dolognak. 

A második feladatkör ebben a csomagban nyilvánvalóan a rövid távú kihívások 
kezelése. A rövid távú kihívások között az első és legfontosabb feladat szerintem annak 
a felismerése és annak a kezelése, hogy a jelenlegi útvonalakkal és beszállítókkal nem 
tervezhető tovább a Nyugat-Balkán energetikai rendszere, magyarán forrás- és 
útvonal-diverzifikációra van szükség. 

Minden olyan beruházást, ami ebbe az irányba mutat, fel kell gyorsítani. Ezért 
szeretnénk felgyorsítani az interkonnektorok kiépítését, ezért szeretnénk felgyorsítani 
és egy új LNG-terminállal bővíteni a rendelkezésre álló energiaforrásokat és 
megváltoztatni ezeknek az energiaforrásoknak a forrását vagy származását, és ezért 
van szükség arra, hogy megerősítsük, amennyire csak tudjuk, további 
megújulóenergia-projektekkel, de ilyen rövid távon - egy, legfeljebb két évről beszélünk 
- nagyon nehéz nagy méretű megújulóenergia-projekteket befejezni, végrehajtani. 
Ettől függetlenül meg fogjuk próbálni, és nyilván olyan új útvonalakat is keresünk, 
ahonnan nemcsak gázt, hanem például elektromos áramot is tudunk a Nyugat-
Balkánra hozni. Előrehaladott tárgyalásokban vagyunk Grúziával, uniós segítséggel, 
előrehaladott tárgyalásokban vagyunk Egyiptommal, ugyanígy próbálunk nyitni más 
országok felé is a Magreb-térségben, amelyek jelentős megújulóenergia-forrással 
rendelkeznek, és európai beruházások révén zöld villamosenergiát tudnának előállítani 
és Európában exportálni. 

Ha valamit megtanulhatunk szerintem ebből az egész energiaválságból, az két 
dolog. Az egyik az, hogy minél több beszállítónk legyen, és minél több útvonalunk 
legyen. Ezt próbálnánk a Balkánon felgyorsítani, mert ahogy azt már említettem, 
szerintem Európa számára az egyik legfontosabb energiabelépési pont a Nyugat-
Balkán lesz, ahol sokkal inkább tudnánk szuverén módon kontrollálni együtt a nyugat-
balkáni partnerekkel a hozzánk érkező energia mennyiségét és származási helyét, és 
biztosítani, hogy mindig rendelkezésre álljon a szükséges mennyiségű energia. 

A harmadik kérdésére azt tudom mondani képviselő asszonynak, hogy igen, a 
magyar kiállás mindig rendkívül erős, de azt is látom, és megint visszautalnék arra a 
körülményre, hogy Tiranában kerül sor erre a holnapi nyugat-balkáni csúcstalálkozóra, 
egyre erősebb a tagállamokban nemcsak a megértés, hanem az ehhez kapcsolódó 
politikai érdek is, hogy a Nyugat-Balkán bővítése haladjon előre sokkal gyorsabb, eddig 
nem látott ütemben. Mi a magunk részéről a Bizottság oldalán erre mindig is készen 
álltunk. Szerintem az eszközök rendelkezésre állnak, most már csak a politikai 
akaratnak kell egy olyan irányt és formát adni, amely világossá teszi, hogy ez realitás. 
Magyarán szeretném - ez volt az ígéret, vagy a vállalásom, maradjunk ennyiben, a 
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vállalásom a mandátum elején -, hogy ha lenne legalább egy olyan ország a Nyugat-
Balkánon, amely a csatlakozási tárgyalásokat be tudja fejezni ennek a mandátumnak a 
végére, akkor lesz hiteles ez a folyamat, hogy ha valaki valóban célba ér ezalatt a 
mandátum alatt. 

Elnök úrnak teljesen igaza van abban, hogy a politikai vákuumok mindig 
megtalálják a gazdájukat. Tehát valóban úgy van az, hogy ha Európa nem foglalja el a 
számára kínálkozó politikai erőteret, akkor azt majd mások majd megteszik helyette. 
Épp ezért lenne igazán furcsa az, hogy ha a saját legközelebbi környezetében, a Nyugat-
Balkánon, ahol európai uniós tagállamok veszik körbe a régiót, nem az európai szerep 
lenne, nem jó szó azt mondani, hogy domináns, hanem a meghatározó. 

Mindenféleképpen azon kell dolgozni, hogy az európai szerep legyen az első 
számú, ezért fontos az, hogy a politikai szerepvállaláson túl a gazdasági és társadalmi 
szerepvállalásunk is erős legyen, és ott legyen ez erős, ahol a megfelelő társadalmi 
megerősítést is megkapja, és a társadalmi elismerést is megkapja, hiszen a valódi 
kapcsolódás akkor tud kialakulni. Ezért kell felgyorsítsuk egyrészt a gazdasági 
fejlesztési tervnek a végrehajtását, és ezért kell mindig minden válságban kinyújtott 
kézzel és kinyújtott gondolatokkal közelíteni a Nyugat-Balkán felé, és azt egyértelművé 
tenni, hogy közösen gondolkodunk mindenről velük. Ez az egyetlen olyan eszközünk 
van, amivel ezt a politikai vákuumot el tudjuk kerülni, mert hiszen ha már egy ilyen 
politikai vákuum keletkezik, akkor valószínűleg már rég késő. 

Sok olyan apróság van egyébként, amit, ha az ember belenéz a 
gazdaságfejlesztési tervbe, akkor látja, komolyan dolgozunk azon, hogy ezeket a 
területeket visszafoglaljuk, ha szabad így fogalmazni. Mondok önnek egy példát: a 
vasút fejlesztések terén csak Európa tud olyan attraktív fejlesztési finanszírozást 
nyújtani, amit egyetlen szereplő sem, de idáig ezzel a lehetőséggel nem éltünk. Európa 
a Nyugat-Balkánon nem akart, vagy nem tudott, vagy elfelejtette, de nem vett részt 
eddig. Ez alatt a Bizottság alatt viszont sikerült például a Belgrád-Niš közötti vasúti 
szakaszt a kínai befektetők elől megszerezni. Ennek az az oka, hogy az európai ajánlat 
jobb volt, és én biztos vagyok benne, hogy az európai ajánlat mindig jobb tud lenni, ha 
Európa ezzel foglalkozik, ebbe energiát feccöl, és Európa jelen van. Idáig ez nem így 
volt. Ezt kell megváltoztatni - ez most egy példa, de sorolhatnék más területeket is, ami 
mindennapi, aprólékos munkát igényel -, és csak így tudunk előrelépni ebben az 
ügyben.  

A migráció kapcsán. Köszönöm a kérdést, mert nem akartam ezzel rabolni az 
időt, de látjuk a számokat, látjuk, hogy 2016-közeli számokat produkál a nyugat-
balkáni útvonal, és látjuk azt - nevezzük így - az üzleti modellt, ahogyan ez az egész 
folyamat szerveződik. Azt is látjuk, hogy az a biztonsági kihívás, amit ez a migrációs 
folyamat indukál, egyértelmű most már a nyugat-balkáni partnerek számára is, és 
egyértelmű, hogy egy visszaélésszerű folyamatról van szó.  

A nyugat-balkáni migrációs együttműködést igyekszünk teljesen új alapokra 
helyezni ez alatt a Bizottság alatt. Éppen ezért növeltük meg 60 százalékkal azokat a 
forrásokat, amik az illegális migráció elleni küzdelemre fordíthatók; összesen 
350 millió eurót allokálunk most csak erre a célra. Ezenfelül, látva a folyamatokat, 
további 40 millió euró értékben fordítunk arra, hogy a nyugat-balkáni partnereink 
megerősítsék a határvédelmüket; itt eszközfejlesztésre kell gondolni, kiképzésekre kell 
gondolni, humánerőforrás-megosztásra kell gondolni. A másik nagy terület, látható, 
hogy a Nyugat-Balkánon egyértelműen a szervezett bűnözők állnak az egész folyamat 
mögött, éppen ezért egy 30 millió eurós programot indítottunk kifejezetten a 
csempészek és a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében. Tehát ez most már, ha 
ezt mind összeadjuk, már 420 millió euró körül járunk.  
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Mi lenne az irány? - ezt elnök úr is idézte. Bosznia Hercegovinában jártam a múlt 
héten, Bosznia-Hercegovina lehetne talán a példa, amit szeretnénk látni máshol is. 
Bosznia-Hercegovina, ha visszagondolunk, két évvel ezelőtt egy rendkívül rossz 
migrációs helyzet közepén volt éppen. Jelentős számú ellenőrizetlen beáramlás történt, 
és minimális kapacitások voltak arra, hogy ezt a tömeget akár ott tartsák, akár 
visszatérítsék az eredeti kiinduló helyükre, egyáltalán arra, hogy ellássák őket, és már 
jelentős biztonsági kockázatot okoztak ezek a migránsok a lakosság számára is. Láttuk 
ezt a helyi önkormányzati választásokon is, ahol közvetlenül jelentkezett ennek a 
politikai hatása is. Éppen ezért most már két éve, hogy együtt dolgozunk a bosnyák 
hatóságokkal, és az látható, hogy lassan jönnek az eredmények. Tehát jelentős 
erőforrásokat allokáltunk ahhoz, hogy a bosznia-hercegovinai hatóságok megvédjék a 
határaikat, de eddig nem ez volt a fő irány az európai támogatások mentén.  

Nagyon fontos, számunkra is fontos feltétele az együttműködésünknek, hogy 
védjék meg a határaikat. A második, hogy ehhez a határvédelemhez nyilván mi 
biztosítottunk eszközöket, és továbbra is készen állunk arra, hogy ilyen eszközöket 
biztosítsunk. Viszont, akik érkeznek, tartsák be az eljárásokat, magyarán, adjanak be 
menedékjogi kérelmet. Két százalék ad be menedékjogi kérelmeket, tehát teljesen 
egyértelműen gazdasági típusú migrációval állunk szemben. 

Ettől függetlenül közvetlenül érinti Európát, ha a Balkánra ilyen nagyszámban 
érkezik egy ekkora tömeg, akikről egyébként, mivel nem vesznek részt menekültügyi 
eljárásban, még a személyazonosítást sem végzik el. Tehát nagyon fontos, hogy a 
menedékjogi eljárásokat kezdjék meg, azonosítsák ezeket a személyeket, és addig, amíg 
ezeket az eljárásokat lefolytatják, tartsák őket ott helyben, mert ennek az eljárásnak a 
végén lehet megtudni, hogy az adott személynek van-e joga, vagy nincs joga a területen 
tartózkodáshoz. És ehhez kapcsolódik a harmadik pont, hogy viszont azok, akik nem 
jogosultak, azokat vissza kell toloncolni arra a helyre, ahonnan érkeztek, tehát a 
származási országokba.  

Mind a három területen komoly eredményekről lehet beszámolni Bosznia-
Hercegovinában. Nem véletlen, hogy a számok jelentősen lementek, hiszen sikerült 
elkezdeni a visszatérítéseket is, tehát a kitoloncolásukat; majdnem 300 főt sikerült már 
idáig, ebben az évben kitoloncolni Bosznia-Hercegovinából európai uniós 
együttműködésben.  

Az is egyértelmű ugyanakkor, hogy a Nyugat-Balkán egyedül ezzel a válsággal 
nem fog tudni megbirkózni, ehhez anyagi támogatásra van szüksége, és ehhez szüksége 
van a tagállamok támogatására is. Ezért fontos szerintem az osztrák-magyar-szerb 
kezdeményezés, amihez remélem, hogy minél több ország fog csatlakozni, azért, hogy 
egyértelmű legyen, hogy azok, akik nem rendelkeznek a belépéshez joggal - akár azért, 
mert nincs vízumuk, vagy azért, mert nem jogosultak a menedékjogra -, ezeket azonnal 
vissza kell küldeni. Különben azt a látszatot keltjük, hogy itt továbbra is folytatható az 
az üzleti modell, hogy pénzért idehozzuk az embereket, akik utána a szociális 
rendszerből megszerzik a megfelelő juttatásokat, majd miután 2-3 év múlva már nem 
tudnak tovább itt tartózkodni, akkor visszatérnek az eredeti országba ezzel a - nevezzük 
így - tőkével, ami ott egyébként akár egy jelentősebb vagyonnak is számíthat. Tehát, ha 
ezt a modellt nem számoljuk fel, akkor egy öngerjesztő folyamatot kapunk, amit most 
is látunk.  

Nagyon remélem tehát, hogy ezt a modellt a Nyugat-Balkánon mindenhol el 
tudjuk terjeszteni, és az együttműködésnek ezt a formáját mindenhol meg tudják 
honosítani. Belgrádban is jártam a múlt héten, és ott is kifejezetten pozitív 
visszajelzéseket kaptam. Ehhez viszont az kell, hogy a helyszínen, a határokon, ezekben 
a táborokban - amiket be kell majd zárni - ott kell tartani ezeket az embereket, amíg 
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nincs a kérelmük elbírálva, és a munka el legyen végezve. Ehhez adunk mi jelentős 
támogatást és ehhez kell a partnerek együttműködése. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, biztos úr, a válaszokat. Valóban úgy van, ahogy a 

mai beszélgetésből is kiderült, hogy az ön portfóliója az elmúlt időszakban jelentősen 
felértékelődött. Minden ok - igazságossági, gazdaságossági, gazdasági, 
biztonságpolitikai - azt mondatja, hogy legyünk úrrá azon az úgynevezett bővítési 
fáradságon. Egyet kell értsünk abban, hogy Európa nem lehet sikeres az Európai Unió 
bővítése nélkül. Gratulálunk biztos úrnak az új bővítési módszertan bevezetéséhez, és 
reménykedünk abban, hogy valóban úgy, ahogy ön is említette, annak az igazi 
sikeressége akkor igazolódna vissza, ha a ciklus végéig legalább egy olyan csatlakozni 
szándékozó ország lenne, amely teljesíteni tudja az elvárásokat. A 
szomszédságpolitikát érintőleg a migráció kérdésében 2015-től nagyon sok bizottsági 
ülés napirendjén tárgyaltuk ezt a kérdést, és annyira pozitív folyamatokat, mint amiről 
ön most Bosznia-Hercegovina kapcsán beszámolt, nem igazán tapasztaltunk. 

A szószóló úr kért még szót. Mielőtt a napirendet lezárnám, Koranisz 
Laokratisznak megadom a szót, és ezt követően, a válaszadást követően fogjuk majd a 
napirendet lezárni. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm a szót. Biztos úr, nagyon sokat hallottunk a gazdasági fejlesztésről, de a 
társadalmi fejlesztésről kevesebbet. Említette ön a roma kisebbség helyzetét. Tudom, 
és mondta is, hogy Albániában fognak tárgyalni holnap. Tudnia kell, hogy például 
Albániában egy igen jelentős görög kisebbség él, hasonlóképpen nagy feszültség van 
Bulgária és Észak-Macedónia között. Úgyhogy én nem látom be, hogy át tudják-e 
hidalni ezeket a nehézségeket ezek az országok, ugyanis a bolgárok nem ismerik el a 
macedónokat, a macedónok nem ismerik el a bolgárokat, de hasonlóképpen Észak-
Macedónia nem ismeri el a görög nemzetiséget. Ott is egy jelentős görög kisebbség él. 
Nem tudom, ezeket a jószomszédi viszonyokat át tudják-e hidalni valamilyen 
formában, de ez a gazdasági fejlesztés elég erőt ad ezeknek a nemzeteknek, hogy 
túltegyék magukat ezeken a kérdéseken. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Második körös válaszadásra megadom a szót biztos úrnak. 

Parancsoljon! 
 
DR. VÁRHELYI OLIVÉR uniós biztos: Köszönöm szépen. Szószóló úrnak azt 

mondanám erre, hogy nem is lenne a Balkán a Balkán, ha ez nem így lenne. 
Nyilvánvalóan ez az egyik legnagyobb kihívása az egész régiónak, hogy egy etnikailag 
rendkívül összetett térképpel rendelkezik, ami nem feltétlenül esik egybe az 
államhatárokkal. Ezért fontos annak a követelménynek a tudatos és pontos vállalása és 
végrehajtása, amely a koppenhágai követelmények között szerepel, magyarán a 
nemzeti kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme. Ez az egyik. 

A másik pedig a jószomszédi viszony. Magyarán, nem lehet úgy belépni az 
Európai Unióba, hogy ne lenne minden szomszédos országgal rendezett viszonya az 
adott országnak. Igen, nyilván az az egyik legeklatánsabb példa, mostanában a bolgár-
észak-macedón kérdés, vagy azt megelőzően a görög-észak-macedón, így lett észak-
macedón kérdés. Azt tudom önnek mondani így, most már tapasztalati úton is 
megerősítve, hogy az Európai Uniónak nem az a feladata, hogy igazságot tegyen 
ezekben a kérdésekben. Ezek az igazságtételek általában mindig utána háborúhoz 
szoktak vezetni. 
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Az Európai Uniónak az a feladata, hogy olyan kereteket, olyan politikai, jogi 
kereteket hozzon létre, amiben utána ezek az ellentétek először kezelhetővé, 
tárgyalhatóvá válnak, sok esetben nem is kezelhetők, nem is tárgyalhatók, majd ha 
tárgyalhatóvá váltak, akkor pedig rendezhetővé váljanak, és eljöjjenek azok az alapvető 
folyamatok a mélyben, amelyek egy kiegyezéshez vezethetnek az adott kisebbségek, 
többségek között. Ha a bolgár-észak-macedón példát veszem, akkor láthattuk, hogy 
milyen típusú és milyen szögű az ellentét, tehát 180 fokos az ellentét a legalapvetőbb 
kérdésekben is. Ebben nyilvánvalóan az Európai Unió nem tud igazságot tenni, hogy 
most ezt a történelmi személyt hogyan ítéljük meg, vagy azt a történelmi személyt 
hogyan ítéljük meg. Ezek nem azok a kérdések, ahol bárki okos lehet. 

Az viszont biztos, hogy ha megteremtjük azokat a feltételeket, értsd, a tárgyalási 
keretben lefektetjük azokat a politikai folyamatokat és menetrendet, aminek a végén 
születhet egy rendezés a két ország között, hangsúlyozottan a két ország között, akkor 
azzal előremozdítottuk mind a két feltételnek a teljesítését. De a feltételek teljesítése 
elsősorban mégiscsak a csatlakozó országokra hárul. Nyilván nem szabad visszaélni 
azzal a joggal, amivel egy tagország rendelkezik, és a belépéshez kapcsolódik, viszont 
minden feltételt teljesíteni kell, ami a koppenhágai feltételek alapján van. 

Ezért volt fontos a Prespa-megállapodás, ezért fontos ez a megállapodás, amit 
létrehoztunk a bolgárok és az észak-macedónok között. Azt láttam, hogy természetesen 
- hogy mondjam - a Balkán színesmédia világában nem fogunk tudni szerintem jelentős 
változást előidézni, hiszen mégiscsak a médiavilág nem csupán a tájékoztatásról, 
hanem a szórakoztatásról is szól, anélkül, hogy cinikus lennék, nyilvánvalóan az 
alapfolyamatokat kell elindítani, és én ebben látok előrelépést már most. Látom a 
prespai megállapodás hatását is a legalapvetőbb, legegyszerűbb hétköznapi dolgoktól 
a legmagasabb szintű politikai folyamatokig bezárólag, és nagyon remélem, hogy 
nagyon gyorsan el fogunk érni ugyanitt a bolgár-észak-macedón viszonyban is. 

Tudatában vagyok természetesen a görög kisebbség helyzetével Albániában is. 
Ez ott is egy folyamatos kérdés, amiről tárgyalunk az albán hatóságokkal. Az albán 
hatóságok már idáig is jelentős munkát végeztek. Nyilván van még hátra, például a 
tulajdonjogi kérdések rendezése, ami tudom, hogy fájó pont, és rendezést fog igényelni, 
de ahogy mondtam, az Unió feladata szerintem továbbra is az, hogy a kereteket 
biztosítsa ahhoz, hogy ezek a megállapodások utána létre tudjanak jönni. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, biztos úr, a mai eszmecserét. Ezt a napirendi 

pontot lezárnám. Biztos urat arra kérnénk, hogy maradjon, mert a sajtótájékoztatón a 
kedves kollégáim egy finom kávéval meg fogják kínálni. Mi még a 3. napirendi pontot 
megtárgyalnánk, és akkor ezt követően fogjuk a sajtótájékoztatót megtartani. 

A Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás 
elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó P/2254. számú 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontunk a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai 
nyomásgyakorlás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
tárgysorozatba-vételi javaslat. A ma benyújtott indítvány célja a magyar nemzeti érdek 
megfelelő érvényesítésének elősegítése az uniós intézményekkel folyamatban lévő 
tárgyalások eredményes lezárása érdekében. 

Tájékoztatásképpen: a német Bundestag 2022. november 10-én, a holland 
parlament pedig 2022. november 17-én olyan indítványt fogadott el, amely a 
Magyarországgal szemben indított kondicionalitási eljáráshoz kapcsolódóan kétségbe 
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vonta a megállapodás komolyságát. Az Országgyűlés a német és a holland 
indítványokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat készül tenni: Magyarország 
elkötelezett az Európai Unió alapjául szolgáló értékek, valamint az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme mellett, ezért az elmúlt hónapokban az Európai Bizottsággal való 
megegyezés eredményeképpen 17 vállalást tett és teljesített. Az Országgyűlés 
visszautasítja a német Bundestag és a holland parlament indítványában foglaltakat, 
visszautasítja Németország és Hollandia zsarolását, továbbá kiáll a hatályban lévő 
uniós szerződésben foglalt jogokat és hatáskörmegosztást sértő kezdeményezésekkel 
szemben.  

Szeretném emlékeztetni a képviselőtársakat, hogy a tárgysorozatba vételről 
tárgyalunk, úgyhogy azt kérném, hogy megfontolás alapján szólaljanak fel. Önöket illeti 
a szó, parancsoljanak! (Jelzésre:) Fekete Győr András képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum): Köszönöm szépen. Én 
felülemelkedtem azon a tényen, hogy ezt a bohóckodást önök 8 óra 30 perckor küldték 
el nekünk, rendes bizottsági tagoknak, már csak azért is, mert ezt egy bohóckodásnak 
tartom. 2003-ban volt egy uniós népszavazás, melyen a részt vevő magyar honfitársak 
közel 84 százaléka az uniós csatlakozás mellett döntött. A mindenkori magyar 
kormányt a magyar választók azzal bízzák meg, hogy hozzák haza az uniós forrásokat, 
hozzák haza azokat az uniós pénzeket, amiket az Unió a magyar iskolák, kórházak, 
munkavállalók, szociális szféra, közlekedés fejlesztésére adnak nekünk, és ne csak hogy 
hozzák haza, de azokat ne is lopják el. 

Önök 12 éve vezetik Magyarországot, önök 12 éve kapják meg azt a 
felhatalmazást és azt a megbízást a magyar választóktól, hogy ezeket a pénzeket 
hazahozzák. A Momentum az összes, az Európai Bizottság és Magyarország között 
kitárgyalt intézkedést elfogadta, megszavazta; az összeset megszavaztuk. El is 
mondtam a plenáris ülésen történt felszólalásomban - ön is ott volt, Hajnalka -, hogy 
az önök felelőssége innentől kezdve az, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, és az olyan 
hiszti - már bocsánat, hogy ennek minősítem -, mint ami ebben a határozati javaslatban 
van, senkit nem érdekel Európában. 

Európában az érdekli - gondolom én - az Európai Bizottságot, a német 
adófizetőket meg a holland adófizetőket, hogy Magyarország kellő és megfelelő 
korrupcióellenes, jogállamiságot védő, átláthatóságot biztosító intézkedést 
foganatosít-e; ez érdekli őket. Ők azt látják, hogy a 17 pontot, amit mi egyébként 
megszavaztunk, és amit önöknek kötelességük végrehajtani, önök nem jól hajtják 
végre. Nem megfelelően biztosított Magyarországon az, hogy az ide érkező EU-s 
pénzeket nem fogják ellopni a következő években, és most ezen felháborodni, és 
különböző határozati javaslatokon kattogni, szerintem teljesen felesleges. 

Az az én tiszteletteljes kérésem önökhöz a magyarság nevében, hogy hozzák haza 
az EU-s pénzeket. Ha és amennyiben ez nem sikerül, és most úgy néz ki, hogy 3000 
milliárd forinttal lesz szűkebb ez a támogatás, akkor az csak és kizárólag az önök 
felelőssége. És ne parlamenti határozatokat hozzanak ide, hanem hathatós, érdemi és 
eredményes intézkedéseket tegyenek azért, hogy ne legyen korrupció Magyarországon. 
Ez a magyaroknak az érdeke, minden magyar embernek ez az érdeke, és ez az Európai 
Uniónak is az érdeke. Ez ilyen egyszerű, egy nagyon egyszerű képlet szerintem.  

Úgyhogy tegyék azt a munkát, amivel megbízták önöket a választók, mert eddig 
kudarcosan teljesít mind Navracsics Tibor, mind a teljes Orbán-kormány e tekintetben. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászóló. (Jelzésre:) 
Juhász Hajnalka!  

 
DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, csak 

Fekete-Győr András hozzászólásával kapcsolatban arra szeretnék reagálni, hogy 
hogyan teljesítünk. A Bizottságnak a Helyreállítási Alappal kapcsolatos minősítése 
egyetlenegy kivételével kiváló minősítést kapott - ez gyakorlatilag a 27 tagállam között 
nagyon ritka a Helyreállítási Alapra vonatkozóan -, ezzel megállapítást nyert a 
Bizottság által, hogy jól teljesítünk. Úgyhogy azt gondolom, jó úton haladunk, és 
nincsen még végleges döntés. Mind a ketten tudjuk, hogy a kohéziós alapok 
vonatkozásában a felfüggesztés folyamata van, de az, hogy mi lesz a végleges döntés, 
ezt majd meglátjuk, hogy december 12-én, vagy esetleg az év végéig ez megvalósul-e. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Barkóczi alelnök úr! 
 
BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Mondanám, hogy sokáig gondolkodtam, hogy tegyek-e ügyrendi 
javaslatot, hogy rendeljünk el szünetet, hogy a nyilatkozat szövegét megismerhessük, 
de nagyon sokat nem tudtam gondolkodni, mert negyed órával a bizottsági ülés 
megkezdése előtt küldték ki, ami egyébként szerintem igazolja is, hogy mi a problémája 
az Európai Uniónak és a Bundestagnak, valamint a holland parlamentnek az Orbán-
kormány működésével. Én ezt nem hívnám politikai bohóckodásnak, szerintem önök 
ezt véresen komolyan gondolják, hogy majd ilyen nyilatkozatokkal fognak visszaszúrni 
az Európai Uniónak, ahelyett, hogy tényleg azon dolgoznának, hogy Magyarország 
megkapja az európai uniós forrásokat, de a komolyságát mégiscsak vitatnám.  

A Bundestag nyilatkozata három hete született meg, a holland parlament 
nyilatkozata két hete született meg, önöknek ezek szerint akkor erre az egyébként 
helyesírási hibákat is tartalmazó nyilatkozat megfogalmazására két hét szükségeltetett, 
hogy egy fél oldalt össze tudjanak állítani és ide tudjanak hozni. 

De hogy egy kicsit a tartalomról is beszéljünk, ez megint az egyértelmű politikai 
pótcselekvés. Tehát megint nem arról van szó, amit az ellenzéki pártok mindegyik 
frakciója javasolt és mindegyik frakciója elő is terjesztett ide, a bizottságba, hogy 
csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, ezt egy mozdulattal lesöpörték, azt sem 
engedték meg, hogy plenáris ülésen vitatkozzunk erről egyáltalán. Ehelyett 
összeállítanak egy ilyen féloldalas fércművet, és ezzel gondolják kimaxolni a politikai 
cselekvést, ezzel gondolják megmutatni azt Európának, hogy nem hajlandók még most 
sem teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket az Unió szab.  

Ugyanis van itt egy nagyon nagy félreértés, tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaim, amit mindig szeretnek elfelejteni, de mi azért szeretnénk 
emlékeztetni a magyar állampolgárokat erre, hogy az Orbán-kormány nem egyenlő 
Magyarországgal. Amikor az Orbán-kormány lopásaira mondja azt az Európai 
Bizottság, hogy 3000 milliárd forintot visszatart ezekből az alapokból, és szavazza meg 
a Bundestag és a holland parlament ezt a nyilatkozatot, akkor ők nem Magyarország 
ellen dolgoznak, hanem - ahogy azt az előző bizottsági ülésen is elmondtam -, azokat 
az európai uniós állampolgárokat képviselik, akik egész egyszerűen megunták nézni 
azt, hogy az adóguldenjeiket, -euróikat önök nemes egyszerűséggel ellopják. Erről van 
szó, és ezen a lopáson semmiféle nyilatkozat nem segít.  
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Vegyék tárgysorozatba azt, hogy parlament plenáris ülésen vitatkozhasson az 
Európai Ügyészséghez való csatlakozásról, és csatlakozzon Magyarország az Európai 
Ügyészséghez. Ez az egyetlen megoldás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, és az önmérsékletet is, hogy a részletes vitát 

nem próbáltuk itt lefolytatni, hiszen a tárgysorozatba vételről igyekszünk dönteni. 
Akkor ezek után szavazásra is bocsátanám.  

Határozathozatal  

A 2254. számú politikai nyilatkozat tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni. Aki 
ezt támogatja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Ez 6 igen. Aki tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) Aki nemmel szavazott? (Szavazás.) 2 nem szavazat. A bizottság tehát 
támogatta a tárgysorozatba vételt. Nagyon szépen köszönöm.  

A képviselőtársak által elmondottakat nyilván tovább lehet majd a plenáris 
ülésen folytatni, és nyilván vannak erre a válaszok. Én úgy gondolom, hogy a 
választópolgárok nemcsak bennünket bíztak meg azzal, hogy a forrásokat hazahozzuk, 
hanem ebben az ellenzék támogatását is egyértelművé veszik, hiszen magyar érdek 
mellett a magyar emberek össze szoktak fogni. Az ügyészség kérdésében pedig 
semmiféle olyan presszió nincsen egy tagállamon, hogy ez kötelező lenne, hiszen ez egy 
önként vállalt lehetőség. 

Egyebek 

Még néhány apró feladatunk lenne. Szeretném, ha döntenénk arról, hogy 
H/2169. számú határozati javaslatnál előterjesztőként, illetve a TAB ülésén elnökként 
én képviseljem a bizottságot.  

Kérem, hogy erről szavazzunk. Aki ezzel egyetért, kérem, most jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen a bizalmat. 

Még egyetlenegy feladatom van, hogy amennyiben a H/2169. számú határozati 
javaslathoz módosító javaslat érkezne, akkor még ma késő délután ülést kell tartanunk, 
hogy előterjesztői álláspontot alakíthassunk ki. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a mai munkájukat. További szép napot kívánok! A 
bizottsági ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 

 

  Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Vicai Erika 


