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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió 
alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(C9-0000/2022 – 2018/0902R(NLE))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak 2. cikkére, 
valamint 7. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére és annak jegyzőkönyveire,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– az Egyesült Nemzetek és az Európa Tanács nemzetközi emberi jogi szerződéseire, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az 
Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítására a Tanácsot felszólító javaslatról szóló, 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és 
Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról szóló, 2020. január 
16-i állásfoglalására2,

– tekintettel az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak a magyar Országgyűlés által 
elfogadott jogszabályváltozások következtében Magyarországon történő megsértéséről 
szóló, 2021. július 8-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikke (5) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság időközi jelentésére (A9-
0000/2022),

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai 
Unió Alapjogi Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az 
Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul, és mivel a tagállamok ezen közös – az 

                                               
1 HL C 433., 2019.12.23., 66. o.
2 HL C 270., 2021.7.7., 91. o.
3 HL C 99., 2022.3.1., 218. o.
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egyes tagállamok által saját akaratukból magukévá tett – értékei alkotják azoknak a 
jogoknak az alapját, amelyeket az Unióban élők élveznek;

B. mivel annak egyértelmű veszélye, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. 
cikkében említett értékeket, nem csupán azt a tagállamot érinti, amelyben a veszély 
fennáll, hanem kihat a többi tagállamra, a tagállamok egymás iránti kölcsönös bizalmára, 
magára az Unió jellegére és az uniós polgárok uniós jog szerinti alapvető jogaira is; 

C. mivel az EUSZ 7. cikkének hatálya nem korlátozódik a Szerződések szerinti 
kötelezettségekre, mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke, és mivel 
az Unió értékelheti a közös értékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázatát a 
tagállamok hatáskörébe tartozó területeken;

D. mivel a magyarországi helyzetet évek óta nem kezelték, és számos aggály továbbra is 
fennáll, és időközben számos új probléma merült fel, ami negatív hatással van az Unió 
megítélésére, valamint az Unió hatékonyságára és hitelességére az alapvető jogok, az 
emberi jogok és a demokrácia globális védelmében, és rámutat arra, hogy ezeket a 
problémákat összehangolt uniós fellépéssel kell kezelni;

E. mivel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának 2021. szeptember 29. és 
október 1. között Budapesten, Magyarországon tartózkodó eseti küldöttségét követően a 
küldöttség tagjainak többsége továbbra is komoly aggályokat fogalmaz meg a 
demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatban az országban; 
mivel a küldöttség arra a következtetésre jutott, hogy a helyzet 2018 óta nem javult, 
hanem inkább romlott;

F. mivel 2021. július 20-án a Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés Magyarországról 
szóló országfejezetében jelezte, hogy a jogalkotási folyamat átláthatósága és minősége 
továbbra is aggodalomra ad okot, méhg ha az alkotmány módosítása korlátozza is a 
kormány hatáskörét a 2023 júliusát követő „veszélyhelyzeti” rendszer tekintetében; mivel 
aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az újonnan létrehozott 
magánalapítványok – amelyeket a jelenlegi kormányhoz közel álló igazgatósági tagok 
irányítanak –  jelentős állami finanszírozásban részesülnek;

G. mivel a Parlament a Covid19-világjárvány és következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalásában4 az európai 
értékekkel teljesen összeegyeztethetetlennek ítélte a magyar kormány azon döntését, 
hogy határozatlan időre meghosszabbítja a rendkívüli állapotot, felhatalmazza önmagát a 
határozatlan időre szóló rendeletekkel való kormányzásra, és gyengíti a magyar 
parlament rendkívül helyzetekkel kapcsolatos felügyeletét; mivel a Tanács a 
Magyarország 2020-as konvergenciaprogramjáról szóló, 2020. július 20-i véleményében 
ajánlotta annak biztosítását, hogy a veszélyhelyzeti intézkedések szigorúan arányosak, 
időben korlátozottak és és az európai és nemzetközi normákkal összhangban állók 
legyenek, ne befolyásolják az üzleti tevékenységeket és a szabályozási környezet 
stabilitását, valamint a szociális partnerek és az érdekelt felek hatékony bevonását a 
politikai döntéshozatali folyamatba;

H. mivel 2021. július 20-án a Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés Magyarországról 
szóló országfejezetében jelezte, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer jól teljesít az 

                                               
4 HL C 316., 2021.8.6., 2. o.
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eljárások hosszát tekintve, magas a digitalizáció szintje, és folytatódik a bírák és 
ügyészek fizetésének fokozatos emelése; mivel az igazságszolgáltatás függetlenségét 
illetően az igazságszolgáltatási rendszerben új fejlemények történtek, amelyek tovább 
növelték a már meglévő aggodalmakat: az új szabályok, amelyek lehetővé teszik az 
Alkotmánybíróság tagjainak a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) rendes eljáráson kívüli 
kinevezését, gyakorlatba léptek, és lehetővé tették az új Kúria elnökének megválasztását, 
akit az Országos Igazságszolgáltatási Tanács kedvezőtlen véleménye ellenére 
választottak meg, és akit további hatáskörökkel is felruháztak; mivel az európai 
szemeszter keretében az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítésére tett ajánlás 
továbbra sem teljesült, beleértve a független Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 
hatáskörének hivatalos megerősítését, hogy az képes legyen ellensúlyozni az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének hatáskörét;

I. mivel 2021. július 20-án a Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés Magyarországról 
szóló országfejezetében jelezte, hogy a korrupcióellenes stratégia végrehajtása 
folyamatban van, de annak hatálya továbbra is korlátozott, és a politikai 
pártfinanszírozás, a lobbizás és a „forgóajtó-jelenség” tekintetében továbbra is 
hiányosságok vannak; mivel a közigazgatás magas szintjein a kliensizmus, a kivételezés 
és a nepotizmus, valamint a vállalkozások és a politikai szereplők közötti kapcsolatból 
eredő kockázatok továbbra sem kezeltek, a független ellenőrzési mechanizmusok 
továbbra sem elegendőek a korrupció felderítésére, és továbbra is aggodalomra ad okot a 
rendszeres ellenőrzések hiánya és a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatok elégtelen 
ellenőrzése; mivel az új büntetőjogi rendelkezések célja a külföldi megvesztegetés és az 
egészségügyben történő informális fizetések kezelése; mivel bár a korrupciós ügyekben 
magas a vádemelési arány, és 2020 óta néhány új, magas szintű korrupciós ügyet 
indítottak, a magas rangú tisztviselőket és közvetlen környezetüket érintő vádak 
kivizsgálásának eredményei továbbra is korlátozottak;

J. mivel 2021. június 10-én az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 2020-as 
tevékenységi jelentésében kijelentette, hogy azt javasolta a Bizottságnak, hogy az 
Európai Strukturális és Beruházási Alapok és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap keretében a 2016–2020-as időszakban teljesített kifizetések 2,2%-át téríttesse 
vissza; mivel ez az összes tagállam közül ez a legmagasabb visszafizettetendő kifizetések 
aránya, és messze meghaladja a 0,29%-os átlagot;

K. mivel 2022. április 5-én a Bizottság elnöke bejelentette, hogy Johannes Hahn 
költségvetési biztos tájékoztatta a magyar hatóságokat arról, hogy a Bizottság a 
következő lépés megtételére és a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet5

alkalmazásának hivatalos elindítását tervezi, elsősorban a korrupciós aggályok miatt;

L. mivel 2021. július 20-án a Bizottság a 2021. évi jogállamisági jelentés Magyarországról 
szóló országfejezetében jelezte, hogy a médiapluralizmus továbbra is veszélyben van, és 
hogy továbbra is aggályok merülnek fel a médiahatóság függetlenségével és 
hatékonyságával kapcsolatban, a Médiatanács azon határozatainak fényében is, amelyek a 
Klubrádió független rádióadó adásból való kivonásához vezettek; mivel miközben nem 
hoztak létre médiatámogatási programokat a Covid19-világjárvány hírmédiumokra 
gyakorolt hatásának ellensúlyozására, a jelentős mennyiségű állami reklám továbbra is 
lehetővé tette a kormány számára, hogy közvetett politikai befolyást gyakoroljon a 

                                               
5 (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet (2020. december 16.) az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános 
feltételrendszerről (HL L 433. I, 2020.12.22., 1. o.).
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médiára; mivel a világjárvány idején bevezetett sürgősségi intézkedésekkel 
megszigorították a nyilvános információkhoz való hozzáférést, ami megnehezítette a 
független médiumok számára az ilyen információkhoz való időben történő hozzáférést; 
mivel a független médiumok és újságírók munkáját továbbra is akadályozzák és 
megfélemlítik őket;

1. megismétli, hogy a Parlament aggodalmai a következő magyarországi kérdésekkel 
kapcsolatosak:

– az alkotmányos és a választási rendszer működése;

– az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, valamint a bírák jogai;

–  a korrupció és az összeférhetetlenség;

– a magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem;

– a véleménynyilvánítás szabadsága;

– a tudományos élet szabadsága;

– a vallásszabadság;

– az egyesülési szabadság;

– az egyenlő bánásmódhoz való jog;

– a kisebbségekhez tartozó személyek – köztük a romák és a zsidók – jogai, valamint a 
kisebbségekkel szembeni gyűlölködő kijelentésekkel szembeni védelem;

– a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai;

– a gazdasági és szociális jogok;

2. úgy véli, hogy a Parlament állásfoglalásaiban említett tények és tendenciák együttesen 
rendszerszintű fenyegetést jelentenek az EUSZ 2. cikkében említett értékekre nézve, és 
egyértelműen fennáll azok súlyos megsértésének kockázata; kifejezi sajnálatát amiatt, 
hogy a határozott uniós fellépés hiánya hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a 
vonatkozó mutatók szerint a választási autokrácia hibrid rendszerévé vált;

3. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács nem képes érdemi előrelépést elérni az 
EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő eljárásban; sürgeti a Tanácsot 
annak biztosítására, hogy elnökségenként legalább egyszer kerüljön sor meghallgatásra a 
folyamatban lévő, az EUSZ 7. cikke szerinti eljárások során, és foglalkozzon a 
jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat érintő új fejleményekkel is; 
felszólítja a Tanácsot, hogy minden meghallgatást követően tegyen közzé átfogó 
jegyzőkönyvet; hangsúlyozza, hogy nincs szükség a Tanácsban egyhangúságra ahhoz, 
hogy azonosítsa a 7. cikk (1) bekezdése szerinti uniós értékek súlyos megsértésének az 
egyértelmű kockázatát, és arra sem, hogy konkrét ajánlásokat intézzen az érintett 
tagállamokhoz, és határidőket tűzzön ki ezen ajánlások végrehajtására; ismételten 
felszólítja a Tanácsot ennek megtételére, rámutava, hogy az ilyen fellépés további 
késedelme a jogállamiság elvének megsértését jelentené a Tanács részéről is; felszólítja a 
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Tanácsot, hogy a 2018. szeptember 12-i állásfoglalásában és a jelen állásfoglalásban 
említett problémák orvoslása érdekében a lehető leghamarabb tegyen ajánlásokat 
Magyarországnak, és kérje tőle, hogy hajtsa végre az összes említett ítéletet és ajánlást; 
ragaszkodik a Parlament szerepének és hatásköreinek kellő tiszteletben tartásához; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a rendelkezésre álló eszközöket 
annak érdekében, hogy orvosolja az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos 
megsértése egyértelmű veszélyét, különösen a gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat 
és a Bírósághoz benyújtott, ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket, valamint a Bíróság 
ítéleteinek végre nem hajtásával kapcsolatos fellépéseket; emlékeztet a jogállamisági 
feltételrendszerről szóló rendelet fontosságára, és üdvözli, hogy Magyarország esetében –
bár hosszú késedelemmel és korlátozott alkalmazási körrel – döntöttek a rendelet 
alkalmazásáról; felszólítja a Bizottságot, hogy a rendelet alapján haladéktalanul tegyen 
lépéseket a jogállamiság egyéb megsértéseivel kapcsolatban; megállapítja a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközből származó pénzeszközökkel való visszaélés kockázatát, és 
ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy tartózkodjon a magyar terv jóváhagyásától;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek és az Egyesült Nemzetek Szervezetének.
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