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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. A bizottsági ülést 
megnyitom.  

Előzetesen szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat arról, hogy előzetesen és 
írásban jelezte a távolmaradását Hörcsik Richárd elnök úr, Balassa Péter alelnök úr, 
dr. Tiba István és Fekete-Győr András bizottsági tagok. 

Arról is tájékoztatást kell adjak, hogy az uniós médiaszolgáltatásról szóló 
rendelettervezet kapcsán összesen négy parlamenti kamara állapította meg a 
szubszidiaritás elvének sérelmét: az Országgyűlés mellett a dán parlament, továbbá a 
francia szenátus és a német felsőház. Ez az uniós szabályok alapján hat szavazatot 
jelent, ami nem éri el ugyan a sárgalapos küszöbszámot, de egyértelműen jelzi, hogy az 
uniós tervezet problémás. Több parlamenti kamara egyéb véleményben fejtette ki 
aggályát. 

Ezek után megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes. 
Először a napirendről lesz szükséges döntenünk, gépi szavazással fogjuk 

megtenni. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a napirendet. Kérem, hogy 
most szavazzanak! (Szavazás.) A napirendet 5 igen szavazattal fogadtuk el. 

Tájékoztató az Európai Tanács 2022. decemberi üléséről  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 69. § (1) 
bekezdése alapján) 

Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Bóka János államtitkár urat, az 
Igazságügyi Minisztérium államtitkárát. Az Európai Tanács egynapos hosszú ülésére 
került sor, amely számos kérdéssel foglalkozott, különösen Ukrajna, az energiaválság 
vagy a gazdasági ügyek tekintetében, de csütörtök este végül az úgynevezett négyes 
csomagról is lezárult az eljárás, ami alapján a magyar helyreállítási terv végleges 
jóváhagyást kapott. Köszönjük szépen államtitkár úrnak, hogy ismét közvetlenül és 
azonnal tájékoztatást ad az Európai Tanács üléséről. Tisztelettel átadom a szót. 
Parancsoljon! 

Dr. Bóka János tájékoztatója 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Rövid, de eseménydús Európai Tanács-ülésre került sor a 
múlt héten. Az Európai Tanács ülését megelőzően december 14-én az Európai Unió és 
az ASEAN, a délkelet-ázsiai államokat tömörítő regionális együttműködési szervezet 
csúcstalálkozójára került sor. Ez a csúcstalálkozó jórészt ugyanazokat a kérdéseket 
tárgyalta, amelyeket egyébként az Európai Tanács is, vagyis azt, hogy az új nemzetközi 
politikai helyzetben, ami szükségessé teszi a biztonságpolitikai és a gazdaságpolitikai 
stratégiák átgondolását is, lehetséges-e nemzetközi együttműködés az Európai Unió és 
a világ más régiói között olyan módon, hogy az garantálja az Európai Unió biztonságát, 
lehetővé tegye az Európai Unió versenyképességének a fenntartását és ezáltal a hosszú 
távú gazdasági növekedés alapjait biztosíthatja. 

Az Európai Unió és az ASEAN stratégiai partnerek. Az ASEAN-országok 
tudatában vannak annak, hogy régiójuk a globális gazdaság egyik növekedési 
gócpontja, és az Európai Unió számára az ASEAN-országokkal való együttműködés 
elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy megőrizhesse azt a szerepet, amit 
az Európai Unió jelenleg a világpolitikában és a világ gazdaságában betölt. 
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Az Európai Tanács ülésére december 15-én került sor. Ez a tervekkel, a korai 
tervezéssel ellentétben nem másfél napos, hanem egynapos ülés volt. Az eurózóna-
csúcstalálkozóra nem került sor, ezt a csúcstalálkozót valamikor a jövő év első 
hónapjaiban pótolni kell. Ezzel kapcsolatban az előkészületek már megkezdődtek.  

Az Európai Tanács ülésén visszatérően azokat a pontokat tárgyalta, amelyek 
jórészt már az előző, októberi európai tanácsi ülésen is előkerültek. Első és 
meghatározó napirendi pontként, amelynek a prizmáján keresztül az összes többi 
napirendi pontot tárgyalta az Európai Tanács, az ukrán-orosz konfliktus tárgyalására 
került sor. Ebben a pontban az Európai Tanács jórészt megismételte ugyanazokat a 
politikai alappilléreket, amiket már hónapok óta visszatérően elfoglal. A mai napon 
csak azokra az elemekre hívnám föl a figyelmet, amik előrehaladást vagy elmozdulást 
jelentettek a korábbi pontokhoz képest. 

Az Európai Tanács foglalkozott az európai békekeret jövőjével. Az európai 
békekeret az az eszköz, ami az Európai Unió költségvetésén kívül a tagállamok GNI 
alapú hozzájárulásaiból bizonyos beszerzéseket és műveleteket finanszíroz, amely 
beszerzések és műveletek védelmi jellegű beszerzések és műveletek, vagy emberi élet 
kioltására alkalmas vagy emberi élet kioltására nem alkalmas eszközök és készségek 
elsajátításáról van szó. 

Az európai békekeret létrehozásakor azt a feladatot tűzte ki az Európai Unió, 
hogy ez a békekeret lehetővé tegye az Európai Unió általános biztonságpolitikai 
célkitűzéseinek a támogatását, lehetővé tegye az európai védelmi ipar fejlesztését, és 
lehetővé tegye az Európai Unió globális szerepvállalását mindazokon a területeken, 
ahol az Európai Unió stratégiai érdekei ezt megkövetelik. 

Ez az európai békekeret az orosz-ukrán háború kitörése óta alapvetően Ukrajna 
védelmi szükségleteinek a finanszírozását célozta. Ez a finanszírozás egyrészt az 
európai békekeret számára biztosított összeget gyakorlatilag elérte, másrészt pedig az 
Európai Unió egyéb stratégiai célkitűzéseit, ideértve a globális jelenlétet, ideértve az 
európai védelmi ipar fejlesztését, gyakorlatilag lehetetlenné tette. Ezért szükség volt 
egyrészt az európai békekeret rendelkezésére álló összeg megemelésére. Az a döntés 
született, hogy azt a forgatókönyvet fogadják el a vezetők, ami lehetővé teszi az európai 
békekeretnek egy 2 milliárd euróval történő megemelését, egyúttal az állam- és 
kormányfők visszatérnek 2023-ban arra, hogy szükséges és indokolt-e a békekeret 
további növelése, illetve a békekeret általános struktúrájának a felülvizsgálata annak 
érdekében, hogy ez a stratégiai célkitűzések végrehajtására is alkalmas legyen, és ne 
kizárólag egyetlen földrajzi régióban, egyetlen katonai szereplőnek a felfegyverzését 
lehessen az európai békekereten keresztül végrehajtani. 

Az Európai Tanács foglalkozott az Európai Uniónak nyújtandó pénzügyi 
támogatásról is. Egyrészt üdvözölte a G7-megállapodást azzal kapcsolatban, hogy 
Ukrajna újjáépítésére vonatkozóan létre fognak hozni egy donorkoordinációs 
platformot. Ez a donorkoordinációs platform nem jelenti új újjáépítési alap 
létrehozását, nem jelent további elkötelezettséget anyagi eszközök biztosítására; ez egy 
olyan platform, ahol a már létező programok összehangolása zajlik. Ebben a 
platformban az Európai Unió is részt vesz. Ez Ukrajna hosszú távú újjáépítésével 
kapcsolatos tervezésnek az első lépése. 

Emellett az Európai Tanács hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió az 
úgynevezett makro pénzügyi támogatáson keresztül 2023-ban 18 milliárd eurós 
segítséget nyújtson Ukrajnának, amely segítség az ukrán állami működés 
folyamatosságát teszi lehetővé 2023-ban. 

Emellett az Európai Tanács foglalkozott azzal, hogy milyen hatást gyakorolhat 
az Európai Unióra a közelgő tél, illetve azok a támadások, amik az ukrán infrastruktúra 
alapjait érintik. 
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Az Európai Tanács általános meggyőződését fejezte ki, hogy a humanitárius 
helyzet jelentős rosszabbodására lehet számítani, ami valószínűleg az Európai Unió 
felé irányuló menekülthullámhoz vezethet és erre az Európai Unió tagállamainak 
megfelelő előkészületeket kell tenniük. 

Az Európai Tanács szokás szerint, mint ilyenkor mindig, foglalkozott azzal a 
kérdéssel, hogy hogyan lehet biztosítani az orosz-ukrán konfliktusban háborús 
bűnöket elkövetett személyek felelősségre vonását, illetve felhívta a Bizottságot és a 
kül- és biztonságpolitikai főképviselőt arra, hogy vizsgálják meg, a befagyasztott ukrán 
vagyontárgyakkal a nemzetközi jogi előírások figyelembevétele mellett lehetséges-e 
valamilyen módon Ukrajna újjáépítését finanszírozni. 

Az Európai Tanács üdvözölte az Európai Tanács margóján, a nagyköveti 
értekezleten elfogadott 9. szankciós csomagot és a korábban elfogadott olajársapkát, 
egyúttal az Európai Tanács felhívta a figyelmet arra is, hogy továbbra is szükséges 
fenntartani az úgynevezett szolidaritási folyósokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy 
Ukrajnából mezőgazdasági termékek jussanak el azokra a területekre, ahol arra 
elengedhetetlenül szükség van, illetve felhívta a figyelmet Moldova stabilitásának 
fontosságára. Moldova jelentős ellátási nehézségekkel küzd mind a villamos energia, 
mind pedig az egyéb energiahordozók tekintetében és az Európai Unió felelősséget érez 
az iránt, hogy ez ne fenyegesse Moldova stabilitását a téli hónapokban. 

Az ukrán-orosz konfliktust követően az Európai Tanács foglalkozott az 
energiaválsággal, illetve az energiaválság és az európai gazdaság kihatásaival, vagyis 
hogy az európai gazdaság mennyire tudja megőrizni a versenyképességét, a gazdasági, 
ipari és technológiai alapját, illetve mennyire lehetséges a megfelelő gazdasági verseny 
fenntartása ilyen körülmények között is, különös tekintettel a transzatlanti 
partnereinkkel fennálló gazdasági kapcsolatainkra. Az Európai Tanács felhívta az 
Energiatanácsot arra, amely ma ülésezik, rendkívüli ülést tart, hogy a nyitva álló 
kérdésekben, ideértve a gázbeszerzések koordinálását, az energiaplatformok 
létrehozását, a piaci korrekciós mechanizmust, amely Magyarországon gázársapka 
néven ismert, illetve a megújuló energiaforrások kiépítésének felgyorsítását, tehát 
felhívta az Energiatanácsot arra, hogy ezekben a kérdésekben lehetőség szerint ma 
hozzon döntést. Az Európai Tanács emlékeztetett arra, hogy ennek a döntésnek a 
politikai kereteit 2022 októberében már kijelölte és ezek között a politikai keretek 
között kell az Energiatanácsnak ma a döntését meghoznia. (Győri Enikő megérkezik.) 

Az Európai Tanács ismételten felhívta a Bizottságot arra, hogy 2023 elején 
tegyen javaslatot az európai energiapiac strukturális átalakítására, különös tekintettel 
a gázár és a villamosenergia-ár lehetséges elválasztására annak érdekében, hogy az 
irreálisan magas földgázárak ne vezessenek automatikusan irreálisan magas 
villamosenergia-árakhoz is. Ebben a kontextusban bontakozott ki egy vita, amely 
nemcsak az európai gazdaságpolitikával, hanem a transzatlanti kapcsolatokkal is 
szoros összefüggésben volt, mégpedig az, hogy ilyen körülmények között hogyan 
lehetséges egy ambiciózus európai iparpolitika kialakítása, hogyan lehet a gazdaság 
ellenálló képességét és globális versenyképességét megőrizni úgy, hogy közben az 
egységes belső piac integritása se sérüljön, és felhívta a Bizottságot, hogy ezzel 
kapcsolatban, vagyis az új európai iparpolitika alapjait illetően 2023 januárjában jöjjön 
vissza egy javaslattal. Az Európai Tanács különös aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy 
látszik, hogy egyre nyílik a növekedési és az innovációs olló Európa és a globális 
versenytársai között, és amennyiben európai szintű cselekvés nem történik, Európa 
helyrehozhatatlanul, véglegesen lemarad ebben a globális versenyben és innentől 
kezdve a globális politika másodrangú szereplőjévé minősül vissza. 

Az Európai Tanács áttekintette az európai biztonság- és védelempolitika 
aktuális fejleményeit, megerősítette azt a célkitűzését, hogy Európa vállaljon nagyobb 
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felelősséget saját biztonságáért és legyen képes autonóm módon stratégiai cselekvésre 
saját ipari és technológiai bázisra alapultan. Az Európai Tanács támogatásáról 
biztosította a közös védelmi beszerzésekkel kapcsolatos jogalkotási folyamatot, de 
felhívta a Bizottságot arra, hogy egy európai védelmi beruházási programra tegyen 
javaslatot, amely kiegészíti az eddigi kezdeményezéseket ezen a területen, 
megerősítette a katonai mobilitással kapcsolatos infrastrukturális projektek 
előkészítését, ami fontos ahhoz, hogy az egyébként meglévő európai katonai 
kapacitásokat a kontinens bizonyos területei között lehessen hatékonyabban mozgatni, 
és megerősítette azt az elkötelezettségét, amely rendkívül éles stratégiai irányváltás a 
korábbi védelmi politikához képest, miszerint az Európai Uniónak képesnek kell lennie 
arra, hogy a katonai műveletek teljes spektrumán kapacitásokkal rendelkezzen. Eddig 
az Európai Unió csak bizonyos védelmi kapacitások kialakítását tűzte ki célul, nem volt 
célja az, hogy a NATO-val együttműködve vagy párhuzamosan a teljes katonai 
kapacitásokra képességeket szerezzenek. 

Ebben a körben is zajlott vita az európai békekeretről, amit Ukrajnával 
kapcsolatban részletesebben is kifejtettem, és megerősítették az állam- és kormányfők, 
hogy a pénzügyi fenntarthatóság mellett legalább olyan fontos az európai békekeret 
globális hatókörének, illetve ahhoz kapcsolódóan az európai védelmi kapacitásoknak a 
megerősítése. 

Az állam- és kormányfők rövid stratégiai vitát folytattak a déli 
szomszédságpolitikával kapcsolatban. A déli szomszédságpolitika aktualitása két 
oldalról jelentkezik. Egyrészt kialakulóban van egy olyan migrációs válság, amely a 
2015-ös migrációs válságot messze meghaladó volumennel fog rendelkezni. Ennek a 
nyugat-balkáni folyosók mellett a másik meghatározó területe a déli 
szomszédságpolitika és a déli szomszédokkal való együttműködés hiányában ez a 
migrációs válság kezelhetetlen lesz már a téli hónapokban is. Látjuk a Frontex-
számokat. Az eddigi migrációs válságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a téli 
hónapokban a migrációs nyomás enyhül, de jelenleg nem ez a helyzet, itt csak 
becsléseink lehetnek arra vonatkozóan, hogy ha a téli hónapokban ilyen erős a 
migrációs nyomás Európa déli területei irányába, akkor mire lehet számítani a tavaszi 
hónapokban, különösen akkor, ha az élelmezési helyzet úgy alakul, ahogyan az a 
mostani előrejelzések szerint fog. 

A déli szomszédságpolitika aktualitását másik oldalról pedig az jelenti, hogy az 
uniós elnökségre készül Spanyolország a spanyol uniós elnökség időtartama alatt 
szeretne egy nagy jelentőségű, az EU déli szomszédságpolitikájával kapcsolatos 
csúcstalálkozót összehozni, és ennek a politikai előkészítése kezdődött meg az Európai 
Tanács december 15-ei ülésén. 

Az Európai Tanács emellett stratégiai vitát folytatott a transzatlanti 
kapcsolatokról. Ennek az apropóját a biztonság- és védelempolitikai együttműködés 
mellett az Egyesült Államoknak az a döntése szolgáltatta, hogy az inflációcsökkentési 
törvény fedőnéven jelentős gazdasági protekcionista intézkedéseket tartalmazó 
törvénycsomagot fogadott el, amely törvénycsomag a vélhető politikai szándékon 
túlmenően az európai zöldipart is rendkívül hátrányosan érinti és az Európai Unió 
álláspontja szerint a WTO-s szabályokkal nem összeegyeztethető. Itt az az általános 
álláspont bontakozott ki, hogy a transzatlanti partnerünkkel, az Egyesült Államokkal a 
párbeszédet fenntartva, lehetőség szerint a feszültséget nem tovább élezve kell erre a 
problémára megoldást találni, ugyanakkor látni kell, hogy abban az esetben, ha ez a 
párbeszédes megoldás nem vezet eredményre, egy olyan helyzettel szembesülünk, 
amely egyrészt a Kereskedelmi Világszervezet előírásainak nem felel meg, másrészt 
pedig egy olyan támogatási verseny fog kialakulni az Egyesült Államok és Európa 
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között, amely - hogy finoman fogalmazzak - szuboptimális eredményre vezetne, 
egyúttal pedig az európai zöld átmenet gazdasági alapjait is megkérdőjelezi. 

Az Európai Tanács üdvözölte Horvátország felvételét a schengeni térségbe. 
Horvátország szárazföldi határain, a schengeni határokon az ellenőrzés január 1-jével 
megszűnik. Ez természetesen öröm, és lehetőséget nyújt arra, hogy Magyarország 
azokat a határvédelmi kapacitásait, amelyek jelenleg a magyar-horvát határon 
találhatók, a schengeni külső határokra összpontosíthatja és ennek megfelelően még 
hatékonyabb határvédelmet tud biztosítani. 

Bizonyára a tisztelt bizottság értesült arról, hogy Bulgária és Románia 
vonatkozásában nem született pozitív döntés, Bulgária és Románia továbbra sem tagja 
a schengeni térségnek, és nem is született döntés arról, hogy az Európai Tanács, illetve 
a Tanács különböző formációi erre a kérdésre mikor fognak visszatérni. Magyarország 
ezt a döntést helytelenítette. A Bizottság értékelése és a tagállamok túlnyomó 
többségének a véleménye szerint is mind Románia, mind Bulgária teljesíti a schengeni 
csatlakozás etikai feltételeit, és egy nagyon rossz irány az, amit egyébként nemcsak 
ezen a területen, hanem más uniós döntéshozatali területeken is láthatunk, hogy nem 
szakmai és technikai, hanem politikai szempontok határozzák meg az Európai Unió 
bizonyos intézményeinek az álláspontját egyes kérdésekben. 

Bosznia-Hercegovinának tagjelölti státuszt adott az Európai Tanács a Tanács 
december 13-ai következtetéseinek megfelelően, és meghatározta azokat a területeket, 
ahol Bosznia-Hercegovinának további előrelépést kell tennie annak érdekében, hogy a 
csatlakozási tárgyalások ezzel az országgal megkezdődhessenek. 

Az Európai Tanács margóján, de nem Brüsszelben eközben Koszovó a tagjelölti 
kérelmét átadta a Tanács soros elnökségét betöltő Csehországnak. Ezzel kapcsolatban 
az Európai Tanácsnak nem kellett állást foglalnia, ez politikai vita tárgyát az Európai 
Tanácson nem képezte. 

Az Európai Tanács emellett foglalkozott röviden az iráni helyzettel: elítélte a 
békés tüntetőkkel szembeni erőszakot, és felszólította Iránt, hogy halálbüntetést a 
tüntetőkkel szemben ne alkalmazzon, a halálra ítélt tüntetőkkel szemben pedig a 
halálos ítéletet ne hajtsa végre. 

Végül, de nem utolsósorban: az európai tanácsi konklúziókhoz az Európai 
Tanács csatolt egy rövid nyilatkozatot, amelyben kifejezi elkötelezettségét amellett, 
hogy az OECD globális adómegállapodásának két pillére - az első pillér, ami a digitális 
multi cégek megadóztatásáról szól, illetve a második pillér, ami a globális minimum 
társasági adóról szól - párhuzamosan haladjon előre, és abban az esetben, hogy ha az 
első pillérrel kapcsolatban 2023 végéig nem történik előrelépés, úgy, ahogy a második 
pillérrel kapcsolatban most történt, amennyiben nem történik az első pillérrel 
előrelépés 2023 végéig, akkor az Európai Unió egyoldalúan, ugyanúgy, ahogy ezt a 
második pillérrel kapcsolatban tette, az első pillérrel kapcsolatban is fel fog lépni 
adóharmonizációs céllal. 

Ennyit tudok önöknek elmondani az Európai Tanács üléséről és az ott hozott 
döntésekről. Természetesen, amennyiben vannak kérdéseik, örömmel állok 
rendelkezésükre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a tájékoztatást. Szeretettel 

köszöntöm Győri Enikő asszonyt, az Európai Parlament képviselőjét. Köszönöm 
szépen, hogy megtisztelte bizottságunkat jelenlétével. Képviselőtársaimat illeti a szó, 
kérdéseket, észrevételeket lehet feltenni, illetve elmondani. Parancsoljanak! 
(Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon! 
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Kérdések, észrevételek 

ILLÉS BOGLÁRKA (Fidesz): Én csak részben köszönetet szeretnék mondani 
államtitkár úrnak és a minisztérium valamennyi munkatársának azért a folyamatért, 
amelynek eredményeképpen a helyreállítási alapra vonatkozó szerződést meg tudtuk 
kötni vagy alá tudtuk írni. Tudjuk, hogy elképesztő mértékű és mennyiségű munka van 
emögött. 

Másodsorban igyekeztem figyelemmel kísérni az államtitkár úr által 
előadottakat. Lehet, hogy csak az én figyelmemet kerülte el, de emlékeim szerint, 
amikor az októberi tanácsülést követően itt volt államtitkár úr, akkor beszéltünk 
utólagos hatástanulmányról a szankciók vonatkozásában. Ha minden igaz, az utólagos 
hatástanulmány Oroszország vonatkozásában már elkészült, de az Európai Unió 
vonatkozásában akkor még vagy nem készült el, vagy nem rendelkeztünk róla 
tudomással, akkor mintha az hangzott volna el, hogy elképzelhetően a decemberi 
ülésre az már meglesz. Nem tudom, hogy ez már megvan-e, vagy ha igen, akkor újabb 
ígéretet kaptunk-e arra vonatkozóan, hogy ha már előzetes nem készült, akkor az 
utólagos hatástanulmányt mikor láthatjuk. 

A másik, ami Ukrajna újjáépítésére vonatkozik. Itt engem az érdekelne, hogy 
miből indulnak ki, és a 2023-ban rendelkezésre bocsátott 18 milliárd eurónak mekkora 
részét kívánják újjáépítésre fordítani, mert ahogy én értelmeztem, ez leginkább a 
működőképesség fenntartására vonatkozik, és nem az újjáépítésre, mindazzal együtt, 
hogy ebben a dokumentumban az újjáépítésről is lehet már olvasni. Én reményemet 
fejezném ki, hogy ha az újjáépítéssel tudnak vagy tudnánk foglalkozni. 

A harmadik: sajnálatos módon a béke még mindig nem szerepel ebben a 
dokumentumban. Az ülésen erről beszéltek-e, elhangzott-e? 

Nekem ez a három észrevételem vagy kérdésem lenne, és tekintettel arra, hogy 
értelmezésem szerint az év utolsó bizottsági ülésén ülünk, ezért áldott karácsonyt 
szeretnék kívánni mindenkinek és előre is boldogabb és békésebb új évet. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Díszként benne van, de értettük a kérdést. Győri Enikő európai 

parlamenti képviselő asszony is szót kért. Parancsoljon! 
 
GYŐRI ENIKŐ európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

akartam itt az elején kérdezni, hanem gondoltam, hogy bőven majd a végén, de nagyon 
köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy külön köszöntött elnök úr. 

Először én is gratulálni szeretnék államtitkár úrnak, mert azért az a félév, ami 
mögötte és a stábja mögött van, minden képzeletet felülmúló. Tehát akik ezt ilyen 
szakmai színvonalon, ilyen kitartással, a higgadtság, nyugodtság megőrzésével végig 
tudták csinálni, azt hiszem, hogy kevesen lettek volna rá képesek, és ezt minden 
jóérzésű és minden megállapodni akaró, akár másik oldalhoz tartozó politikus is 
elismeri. Akik meg akartak velünk állapodni, azt gondolom, hogy azok osztják, amit én 
mondtam, én legalábbis ilyen visszajelzéseket kapok vagy hallok Brüsszelben. Aztán, 
hogy akik nem akartak megállapodni, azok mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
ne jussunk el oda, ahova eljutottunk, ezt pedig mindannyian tudjuk és látjuk. De biztos 
vagyok benne, hogy ha nincs ez a nagyon komoly szakmai bázis, amit államtitkár úr és 
munkatársai adtak, akkor nem jutottunk volna el oda, ahol most vagyunk. Úgyhogy ezt 
nagyon komolyan mondom, és aki ismer engem, az tudja, hogy nagyon olcsón nem 
szoktam dicsérgetni senkit sem. 

A második, amit kérdeznék: én is csatlakoznék képviselő asszony kérdéséhez a 
szankciók kapcsán, hogy vajon, amit készített a Bizottság Oroszországról, én még nem 
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találkoztam vele, hogy az nyilvános-e, vagy azt csak a tagállamok kapták meg 
tájékoztatásul, vagy megint előbb majd egyszer a Politicóban elolvasok valamit, és 
aztán utána a tagállamok is megtudják, hiszen mostanában a Bizottság így 
kommunikál. 

A harmadik megint egy kérdés lenne: az inflációcsökkentési törvény, Amerika. 
Én a kereskedelmi bizottság tagjaként ezzel foglalkozom, volt is róla múlt héten egy 
parlamenti vitánk. Igazság szerint én meg vagyok döbbenve, hogy a Bizottság, ha jól 
tudom, de majd államtitkár úr kijavít, most elkezdett konzultálni a tagállamokkal, hogy 
akkor mit is csináljunk. Ha jól értem, akkor ez a helyzet. Tehát ennek a törvénynek 
augusztusi az elfogadása, októberre veszi észre Brüsszel. Bevallom, hogy nekem sem 
feltétlenül ez volt szeptemberben a fő elfoglaltságom. Mikor az Európai Parlament 
gazdasági bizottságával az IMF-közgyűlés mezsgyéjén kint folytattunk tárgyalásokat, 
akkor döbbentem rá, hogy ez micsoda, ráadásul inflációcsökkentési törvénynek hívják, 
aztán egész másról szól. És akkor most jutott el a Bizottság odáig, hogy decemberben 
elkezdi megkérdezni a tagállamokat, hogy akkor szerintük mit is csináljunk? Én azt 
gondolom, hogy kereskedelmi háború Magyarországnak semmiképp nem érdeke, egy 
olyan nyitott gazdaságnak, mint a miénk, annyira exportorientáltnak nem. Az, hogy ez 
így ne maradjon, nagyon nagy érdekünk, hiszen nagyon komoly elektromosautó- meg 
akkumulátorgyártásra törünk, ami már ellehetetleníti az itteni exportunkat, tehát 
nekünk első számú érdekünk, hogy valami történjen. Közben nagyon komoly, bár a 
járvány miatt még mindig lazább állami támogatási szabályaink vannak. De nem látom, 
hogy ebből mikor lesz valami. Tehát én nem vagyok kereskedelmiháború-párti, 
háborúpárti sem vagyok, na, de azért az, hogy most kezdünk el konzultálgatni a 
tagállamokkal, hogy „what to do”, azért ez egy picit erős. Az a kérdésem, hogy 
Magyarország milyen irányban keresné a megoldást, tehát mi mit mondunk a 
Bizottságnak. Bocsánat, hogy egy kicsit hosszú voltam. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket. Minden elismerésen túl én is szeretnék 

néhány kérdést megfogalmazni. 
Ilyenkor mindig módunkban áll kicsit a kulisszatitkok iránt is érdeklődni és 

ebben általában államtitkár úr partner szokott lenni. Az Európai Unió brüsszeli 
csúcstalálkozójára milyen hatással volt, hogy letartóztatták az Európai Parlament 
baloldali alelnökét korrupciós vádakkal? 

A második kérdésem már kevésbé a háttérben zajló események iránt érdeklődik. 
Én is azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy az USA inflációcsökkentést célzó 
intézkedései kapcsán felmerült-e valamiféle ellenintézkedés, vagy esetleg - a mai 
közkeletű szóhasználattal - valamiféle szankció bevezetése. 

A harmadik kérdés azzal kapcsolatos, hogy a médiában valószínűleg a 
labdarúgó-világbajnokság focilázában kétféle álláspont került elő: az, hogy ennek az 
európai tanácsi ülésnek valaki a vesztese volt vagy a győztese. Magyarország ennek az 
ülésnek a vesztese volt vagy győztese? Ezt szerettem volna megkérdezni, és most 
államtitkár úrnak átadom a szót. Parancsoljon! 

Dr. Bóka János válaszadása 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! A kérdésekre igyekszem tételesen válaszolni, illetve reagálni. 

A Bizottság valóban ígéretet tett arra, hogy elkészíti a szankciók gazdasági 
hatásainak elemzését egyrészt arra vonatkozóan, hogy milyen hatást gyakorolnak a 
szankciók az orosz gazdaságra, másrészt hogy milyen hatást gyakorolnak a szankciók 
az Európai Unió gazdaságára. A helyzet az, hogy ezek közül a hatástanulmányok közül 
még egyik sem végleges. A Bizottság, mint az okos lány a magyar népmesében, hozott 
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is, meg nem is, tehát néhány nappal az európai tanácsi ülés előtt a tagállamok kaptak 
egy dokumentumot, amelyre a Bizottság azt mondta, hogy ez a gazdasági szankciók 
Unióra gyakorolt hatásának elemzése, azonban ez még nem végleges és nem teljes, 
tehát kaptunk valamit, ami a semminél több, de a valaminél kevesebb. 

Ez a hatástanulmány első ránézésre egy nagyszerű kiindulási alap a vita 
lefolytatásához. A mi elemzőinknek ezzel a tanulmánnyal az az elsődleges problémája 
- és bízom benne, hogy ha elkészül a végleges és teljes hatástanulmány, az ezeket a 
hiányosságokat orvosolni fogja -, hogy valójában ezeknek a gazdasági szankcióknak az 
egyes tagállamokra, régiókra és szektorokra gyakorolt hatása nem olvasható ki belőle. 
Ez a helyzet. Tehát volt hatástanulmány, de ez még nem a végleges, ez alapján a 
szankciók uniós gazdaságra gyakorolt hatása nem megállapítható. 

Az újjáépítéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez a 18 milliárd euró, 
amiről a tagállamok 2023-ra vonatkozóan megállapodtak, az ukrán állam mindennapi 
működésének finanszírozását szolgálja. Bár vannak olyan szándékok, hogy ez az ukrán 
újjáépítésnek egy bizonyos kezdeti lépéseit is finanszírozni fogja, azonban látni kell, 
hogy ez a 18 milliárd euró erre nem elégséges és a rendelkezésre bocsátás keretét 
illetően elsősorban az ukrán állam mindennapi működésének finanszírozását szolgálja. 
Ebből az államigazgatást fogják finanszírozni, ebből fizetéseket fognak adni, 
nyugdíjakat fognak fizetni, tehát ez az összeg nem az ukrán újjáépítés finanszírozását 
szolgálja. 

Az Európai Unió is tisztában van azzal a paradoxonnal, hogy egy háborúban álló 
ország újjáépítéséről beszélni rendkívül ambiciózus vállalkozás, ezért az Európai Unió 
terminológiájában kialakítottak egy hármas kategóriát, amely hármas kategória a 
mindennapi működés és az újjáépítés között létrehoz egy köztes kategóriát, ezt hívják 
rehabilitációnak. Tehát ez nem újjáépítés és nem is a mindennapi működés 
finanszírozása, hanem egy úgynevezett rehabilitáció és ez a rehabilitáció annak az 
infrastruktúrának az újjáépítését jelenti, amely nem az ukrán tartós gazdasági 
fejlődéshez és konszolidációhoz, hanem a túléléshez szükséges. Itt elsősorban az 
energetikai, fűtési s a többi infrastruktúra újjáépítéséről van szó, ami ahhoz szükséges, 
hogy Ukrajna a telet valahogyan át tudja vészelni. Elképzelhető, hogy ebből a 18 
milliárdból erre is fog Ukrajna valamit fordítani, de az újjáépítésnek, mint olyannak 
csak a stratégiai tervezése kezdődött meg, a nagy újjáépítési projekteket háború alatt 
nem lehet megvalósítani, ezzel mindenki tisztában van. 

A szövegben valóban szerepel a béke, méghozzá az igazságos béke fogalma. Ez 
már az októberi EiT-konklúziókban is megjelent, ehhez képest érdemi továbblépés 
ezen a területen nincs. Magyarország mellett még Ausztria az, amely folyamatosan 
szorgalmazza egy deeszkalációs nyelvezet elhelyezését az EiT-konklúziókban. Erre a 
többi tagállam részéről még viszonylag kevés nyitottság van. 

Az inflációcsökkentő szabályozással kapcsolatban a helyzet az, hogy a Bizottság 
elnöke az IRA elfogadását követően azonnal nyilatkozatban üdvözölte ezt a törvényt. 
Erről a pozícióról kellett a Bizottságnak valahogyan rugalmasan leválnia, és ha jól 
értem, a Bizottságnak jelenleg az az álláspontja, hogy az inflációcsökkentő törvény a 
zöldátmenet szempontjából rendkívül pozitív, előremutató rendelkezéseket tartalmaz, 
ugyanakkor a cél eléréséhez meghatározott eszközök több szempontból aggodalomra 
adnak okot. Magyarország ezt az álláspontot osztja. Arra a kérdésre, hogy miért pont 
most jutottunk el odáig, hogy a válaszlépéseket mérlegeljük, úgy gondolom, hogy 
mostanra alakult ki az a kritikus tömeg a tagállamok részéről, ami elkerülhetetlenné 
tette a Bizottság számára is, hogy ezt a korábbi, alapvetően pozitív pozíciót kicsit 
cizelláltabbá tegye és úgy is képviselje. 

Azzal kapcsolatban, hogy mit is csináljunk, hármat hátralépnék, ha megengedi 
a tisztelt bizottság, és kicsit messzebbről indítanám, hogy mit lehet ilyen körülmények 
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között csinálni. A háborúval kapcsolatos politikai és gazdasági reakciókra vonatkozóan 
a magyar álláspont mindig is az volt, hogy azt lehetőség szerint kerüljük el, hogy 
valamilyen függőséget egy valamilyen másik irányú függőség váltson fel. Most, az év 
végén a következőt látjuk. Azt látjuk, hogy az Európai Unió tagállamainak jelentős 
része magát közvetlen katonai, egzisztenciális fenyegetettség állapotában lévőnek látja. 
Azt is látja, hogy az Európai Uniónak nincsenek meg azok a katonai és védelmi 
eszközei, amelyek lehetővé tennék, hogy ezzel a fenyegetettséggel szemben fellépjen. 
Most azt a vitát nem kívánom megnyitni, hogy ez vélt vagy valós fenyegetettség, ez 
teljesen mindegy, mert a tagállami pozíciót a vélt fenyegetettség is pont ugyanúgy 
meghatározza, mint a valós. Tehát úgy gondolják, hogy az Európai Unió nem 
rendelkezik elégséges eszközökkel arra, hogy ezzel a fenyegetettséggel szemben 
fellépjen. Ebben az esetben a biztonság kizárólagos garanciájaként az Egyesült 
Államokat látják. 

A másik terület az energetika területe. A Nemzetközi Energia Ügynökség 
legújabb jelentései szerint 2022 júniusában történt meg az, ami eddig a 
világtörténelemben még soha, vagyis az, hogy az Európai Unió volumenében több 
LNG-t vásárolt az Egyesült Államoktól, mint amennyi gázt kapott az orosz vezetéken, 
ami azt jelenti, hogy a katonai függőséghez egy energetikai függőség is jött. Ebben a 
helyzetben, ahol az Európai Unió tagállamainak jelentős része mind biztonsági, mind 
energetikai függőségben van az Egyesült Államoktól, kellene nekünk válaszolni arra, 
hogy egy ilyen protekcionista intézkedéssel szemben az Európai Unió mit lép. Teljesen 
világos, hogy nem azért nem kezdeményez az Európai Unió kereskedelmi háborút, meg 
azért nem tesz válaszlépéseket, mert ez egyébként lehetetlen lenne, hanem azért, mert 
úgy tűnik, hogy egy ilyen újonnan kialakult függőségi állapotban ezeknek a lépéseknek 
politikai realitása nincs. Ebben a helyzetben kell eldöntenünk azt, hogy mit tudunk 
kezdeni ezzel a helyzettel, ami nem lesz egyszerű. 

Arra a kérdésre, hogy milyen hatást gyakorolt az EiT-re az Európai Parlament 
alelnökével szemben kezdeményezett eljárás, azt kell hogy mondjam, hogy a politikai 
kontextust ez alapvetően meghatározta. Az a brüsszeli sajtókörnyezet, amiben az 
Európai Tanács összegyűlt, másról nem is szólt, akik bejöttek az EiT-re, csak ilyen 
kérdéseket kaptak, a sajtóban csak ilyen cikkek jelentek meg. Az Európai Parlament 
elnökének a felszólalása az Európai Tanács elején jórészt ezzel a kérdéssel foglalkozott. 
Mindenki úgy ítélte meg, hogy egy, az európai intézményeket alapjaiban megrengető 
politikai krízisnek az első fázisában vagyunk, és ez nem valaminek a vége, hanem ez 
valaminek a kezdete. Mindenki azon gondolkodik, hogy a vizsgálatok mit fognak az 
elkövetkező hetekben, hónapokban feltárni. Nyilván az ünnepi időszakban ez a 
politikai hisztéria alább fog hagyni, de januárban újra fog indulni, és aggodalommal 
szemléljük, hogy ez az európai intézmények legitimációjára és működőképességére 
milyen hatással lesz, és természetesen érdeklődéssel várjuk azokat az intézkedéseket, 
amelyeket az Európai Parlament elnöke a korrupció felszámolásával kapcsolatban 
megígért. Érdeklődéssel várjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság elnöke 
a korrupcióval kapcsolatban és az elszámoltathatósággal kapcsolatban megígért. 

Mi a magunk részéről azt tudjuk felajánlani, hogy a magyar Integritás Hatóság 
működésével kapcsolatos tapasztalatainkat az európai intézményekkel is szívesen 
megosztjuk. Biztosan vannak az Integritás Hatóságnak olyan programjai és 
elképzelései, amelyeket az európai intézmények is sikerrel tudnak felhasználni a 
korrupció elleni küzdelemben. 

Arra a kérdésre, hogy az Európai Tanácson vannak-e győztesek, illetve 
vesztesek: én kizárólag a magyar kormányzati célkitűzések szempontjából tudom 
értékelni az Európai Tanácsot. Én azt tudom mondani, hogy a magyar kormány 
valamennyi célkitűzését elérte. Nekünk az volt a célkitűzésünk, hogy Magyarország 



14 

forrásvesztés nélkül lépjen a következő évbe. Ezt a célkitűzésünket teljes körűen 
végrehajtottuk, és ez lehetővé teszi azt, hogy azok a fejlesztési elképzelések, amelyeket 
a kormány az elkövetkező évekre vonatkozóan meghatározott, uniós finanszírozással 
megvalósulhassanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A tisztelt államtitkár úrnak köszönöm szépen a tájékoztatást, illetve azt 

az elvégzett munkát, ami ezt a sikert hordozta. Ahogy szeretném megköszönni a 
képviselőtársaimnak is a munkát, az egész éves munkájukat a bizottságban, hiszen idén 
már több ülésünk nem lesz. A következő ülésünkre vélhetően februárban kerül már sor 
éppen a svéd elnökség ideje alatt. Éppen ezért arra szeretném kérni államtitkár urat, 
Győri Enikő képviselő asszonyt, képviselőtársaimat, a gyorsíró hölgyeket és a kedves 
munkatársainkat, hogy egy forró teára és egy apró ajándékra itt a karácsonyi várakozás 
ideje alatt jöjjenek be hozzánk a félemelet 83-85-ös terembe, és akkor így zárjuk le ezt 
az évet. 

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok és egy boldog új esztendőt! A 
bizottsági ülést pedig lezárom. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 

  Tessely Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Földi Erika 


