
 
Magyarország többé nem tekinthető teljes értékű
demokráciának, mondja az EP
 

Sajtóközlemény
15-09-2022 - 12:31
20220909IPR40137

• Olyan mértékben romlott a helyzet, hogy Magyarország „választásos autokráciává” vált

• Az Unió tétlensége súlyosbította a problémát, a helyreállítási pénzeket mindaddig vissza kell
tartani, amíg az ország nem teljesíti az uniós ajánlásokat és az Európai Bíróság határozatait

• A jogállamiság megsértésének minősülhet, hogy a Tanács nem halad a 7. cikk szerinti
eljárással

 A kormány intézkedései miatt Magyarország „választásos autokráciává” vált ©Attila KISBENEDEK/AFP
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A Parlament elítéli „a magyar kormány [...] szándékos és szisztematikus erőfeszítései[t]”
az európai értékek aláásására, és eredményt vár a 7. cikk szerinti eljárástól.
 
A határozott uniós fellépés hiánya hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországból „a választásos
önkényuralom hibrid rezsimj[e]” lett (azaz olyan alkotmányos rendszer, ahol vannak ugyan
választások, de a demokratikus normákat már nem tartják tiszteletben). Ezt állapították meg a
képviselők abban a csütörtökön 433 szavazattal, 123 ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett
elfogadott  jelentésben,  amely  a  7.  cikk  szerinti  eljárást  elindító  2018-as  állásfoglalásból
kiindulva számba veszi a fejleményeket a korábbi dokumentumban felsorolt  12 problémás
területen.
 
A mai állásfoglalás szerint az uniós Szerződés 2. cikkében foglalt értékek védelme 2018 óta
jelentősen csökkent. A jelentés bemutatja, hogy azóta „a magyar kormány [...] szándékos és
rendszeres erőfeszítései[nek]”  következtében a demokrácia  és az alapvető jogok tovább
erodálódtak.  A helyzetet  csak rontotta,  hogy az EU nem tett  semmit.
 
Az uniós intézményeknek lépniük kell, és felelősséget kell vállalniuk
 
A Parlament elítéli, hogy a Tanács nem képes érdemi előrelépést elérni a demokrácia terén
tapasztalható visszalépés terén. A képviselők hangsúlyozzák, hogy a 7. cikk 1. bekezdése
szerint  nincsen szükség egyhangúságra sem annak megállapítására,  hogy az országban
egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének veszélye, sem pedig ajánlások és
határidők meghatározására. A 7. cikk szerinti eljárás további késleltetése egyenértékű azzal,
hogy a Tanács maga is megsérti a jogállamiság elvét, jelentik ki a képviselők.
 
A Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy a helyzet orvoslására maradéktalanul használjon ki
minden  rendelkezésére  álló  eszközt,  különösen  a  költségvetési  feltételrendszerről  szóló
rendeletet. Az Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborúja és az EU-ellenes lépései miatt
különösen  nagy  veszély  leselkedik  az  uniós  értékekre.  Ezért  a  Parlament  felszólítja  a
Bizottságot,  hogy
 
– addig ne hagyja jóvá a magyar helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, amíg az ország teljes
mértékben eleget nem tesz a (tagállami gazdaságpolitikákat összehangoló) európai szemeszter
kapcsán megfogalmazott összes ajánlásnak és az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai
Bírósága kapcsolódó ítéleteinek;
 
– vonja ki a finanszírozás alól azokat a kohéziós programokat, amelyek esetében felmerül az
uniós forrásokkal való visszaélés vagy a jogállamiság megsértésének kockázata; és
 
–  alkalmazza szigorúbban a  közös rendelkezésekről  szóló  és  a  költségvetési  rendeletet,
amelyek révén felléphet az uniós forrásokkal politikai okokból történő mindenfajta visszaéléssel
szemben.
 
A Parlament ugyanakkor ismét felszólítja a Bizottságot, hogy garantálja: az uniós források
végső kedvezményezettjeit nem fosztják meg az uniós forrástól akkor sem, ha a jogállamisági
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180906IPR12104/magyar-jogallamisag-a-parlament-fellepesre-szolitja-fel-az-uniot
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180906IPR12104/magyar-jogallamisag-a-parlament-fellepesre-szolitja-fel-az-uniot
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220304IPR24802/jogallamisagi-feltetel-a-bizottsagnak-azonnal-el-kell-inditania-az-eljarast
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220304IPR24802/jogallamisagi-feltetel-a-bizottsagnak-azonnal-el-kell-inditania-az-eljarast
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211001IPR14015/magyar-es-lengyel-helyreallitasi-terv-jovahagyas-akkor-ha-kijavitjak-a-hibakat
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_hu


feltételrendszer keretében szankciókat alkalmaznak Magyarországgal szemben. A képviselők
emellett  kérik,  hogy ilyen esetben az uniós forrásokat  a helyi  önkormányzatokon és nem
kormányzati  szervezeteken keresztül  osszák el.
 
Az igazságszolgáltatás állapota, a korrupció és az emberi jogok helyzete továbbra is
probléma
 
 
A   képviselőket  négy  évvel  a  7.  cikk  szerint  eljárást  elindító  jelentés  elfogadása  után  is
aggasztja, hogy mi történik a magyar demokráciával és az alapvető jogokkal. A Parlament
többek között az alábbi területeket emeli ki: az alkotmányos és a választási rendszer működése,
az  igazságszolgáltatás  függetlensége,  a  korrupció  és  az  összeférhetetlenség  és  a
véleménynyilvánítás  szabadsága,  beleértve  a  médiapluralizmust.  A  tudományos  élet
szabadsága, a vallásszabadság, az egyesülési szabadság, az egyenlő bánásmódhoz való jog,
beleértve az LMBTIQ-személyek jogait, a kisebbségek jogai, a migránsok, menedékkérők és
menekültek alapvető jogai szintén problematikus területek Magyarországon.
 
A jelentéstevő szerint
 
„A jelentés következtetései egyértelműek és visszavonhatatlanok: Magyarország többé nem
demokrácia. Sürgősen el kellett  fogadnunk ezt az állásfoglalást,  mert az ország riasztóan
gyorsan távolodik a jogállamiságtól.  Megállapítjuk, hogy a Fidesz stratégiája autokratikus:
ebben  a  parlamenti  képviselők  eddig  nem  látott  többsége  között  egyetértés  van.  A
kiállásunknak ébresztőként kellene szolgálnia a Tanács és a Bizottság számára” - mondta
Gwendoline Delbos-Corfield (Greens/EFA, Franciaország).
 
A szerdai vita magyar felszólalói
 
Hidvéghi Balázs (független)
 
Ujhelyi István (S&D)
 
Cseh Katalin (Renew Europe)
 
Gyöngyösi Márton (független)
 
Hölvényi György (EPP)
 
Gál Kinga (független)
 
Schaller-Baross Ernő (független)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home#detailedcardmep
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=b0904a1c-495a-8e85-1d19-521da23721ac&date=20220914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=1bd83d76-b680-e403-f2a2-8b97f88ae900&date=20220914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=b43ab5d6-2b9b-1b62-d00d-e70a895174ac&date=20220914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=c0d4984c-0968-f062-ffa8-e2b896362e71&date=20220914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=54c01864-5e18-c1e3-93f0-ce4d626fd37e&date=20220914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=7768c7b0-a3d1-c013-cc86-47f46ba447ae&date=20220914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=9e69370e-1671-8d79-ab9b-c5effafb5a6d&date=20220914
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=874ea31f-d50d-ea27-9109-80c29e8342f5&date=20220914#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0902R(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/41_1_193993_coun_chap_hungary_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220429IPR28226/magyar-es-lengyelorszag-az-ep-tobb-unios-lepest-var-a-kozos-ertekek-vedelmeben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220429IPR28226/magyar-es-lengyelorszag-az-ep-tobb-unios-lepest-var-a-kozos-ertekek-vedelmeben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210923IPR13416/magyar-jogallamisag-a-kepviselok-befejeztek-helyzetfelmero-latogatasukat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210923IPR13416/magyar-jogallamisag-a-kepviselok-befejeztek-helyzetfelmero-latogatasukat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07502/az-europai-parlament-hevesen-tiltakozik-a-magyar-lmbtiq-torveny-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07502/az-europai-parlament-hevesen-tiltakozik-a-magyar-lmbtiq-torveny-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88432/az-europai-ertekek-valodi-vedelmehez-kotelezo-ereju-mechanizmust-ker-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88432/az-europai-ertekek-valodi-vedelmehez-kotelezo-ereju-mechanizmust-ker-a-parlament
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/Europarl_HU

