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1. Bevezető 
 

A Policy Solutions 2009 óta rendszeresen nyilvánosan értékeli a magyar európai 

parlamenti képviselők brüsszeli és strasbourgi teljesítményét. Jelen elemzésben ezt a 

hagyományunkat folytatjuk, megvizsgálva, hogy a 2014-2019-es európai parlamenti 

ciklus félidejéig milyen témákra fókuszáltak a politikusok, melyik frakció milyen 

ügyeket tartott fontosnak képviselni Brüsszelben, és az egyes EP-képviselők mennyire 

voltak aktívak jogalkotói és politikai területeken.     

 

Elemzésünkben első körben két szempont szerint vizsgáltuk az uniós képviselőink 

munkáját. Külön elemeztük azokat az eszközöket, amelyekkel az egyes képviselők az 

Európai Unióban folyó jogalkotási folyamatokra tudnak hatással lenni, illetve azokat 

a fórumokat, amelyek a szélesebb értelemben vett politikai munkának adnak teret. 

Ennek megfelelően az elmúlt közel három évét átfogó elemzésünk szakmai munkát 

vizsgáló részében egyenként áttekintettük, hogy kik voltak a legtöbbször 

foglalkoztatott jelentéstevők, véleményezők, illetve az árnyékjelentések előadói és 

véleményezői. A második nagy fejezetben a politikai aktivitás négy legfőbb formáját – 

az állásfoglalási indítványokat, a plenáris felszólalásokat, az írásbeli nyilatkozatokat 

és a parlamenti kérdéseket – vizsgáltuk egyesével. Az elmúlt közel három év 

valamennyi magyar jelentésének, véleményének, felszólalásának, kérdésének és 

állásfoglalási indítványának ismeretében azonban arra is vállalkoztunk, hogy a 

számokat ne csak önmagukban nézzük, hanem kontextusba is helyezzük: az egyes 

képviselői tevékenységeket azok súlya és jelentősége alapján is értékeltük.  

 

A 21 magyar EP-képviselő munkáját egyesével is áttekintettük, így körvonalazódott 

számunkra, hogy az egyes képviselők milyen szerepfelfogást visznek, milyen politikát 

folytatnak az Európai Parlamentben. A témában született korábbi tanulmány alapján1 

négy szerepfelfogást különböztettünk meg: az uniós szakpolitikust, a nemzeti 

szakpolitikust, az uniós politikust és a nemzeti politikust.  

 

Az uniós és nemzeti szakpolitikusok kategóriájába azon képviselők tartoznak, akik 

szakmai munkájuk fókuszába európai szintű szakpolitikai javaslatok kidolgozását, 

általában véve az EU közpolitikái hatékonyságának javítását helyezik, vagy akiknek 

                                                           
1 Lásd: Bíró-Nagy András: Közép-európai EP-képviselők és szerepeik 

(http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzes/4/biro_nagy_ep_kepviselok_poltudszemle_2015_2.pdf)  

http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzes/4/biro_nagy_ep_kepviselok_poltudszemle_2015_2.pdf
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fő céljuk a küldő országnak (Magyarországnak) kedvező közpolitikai változások 

elérése. Uniós és nemzeti politikusnak azt tekinthető, aki tevékenysége középpontjába az 

Európai Uniót, mint politikai egységet érő politikai kihívások megoldását tekinti, vagy 

azon témákat helyezi prioritásai közé, amelyek Magyarország és a magyar 

állampolgárok számára valamilyen oknál fogva kiemelkedő fontosságú politikai 

üggyé váltak. 

 

A 2014 óta eltelt mintegy három évben a 21 magyar EP-képviselő közül sokan 

kiemelkedő szakpolitikai teljesítményükkel hívták fel magukra a figyelmet, mások 

”honvédőként” szólaltak fel Magyarország, a magyar állampolgárok vagy az Európai 

Unió vélt vagy valós érdekeiért. Néhányan azonban erősítették azokat a 

sztereotípiákat, hogy az Európai Parlament egy „politikai elfekvő”, és „láthatatlan 

képviselőként” alig mutattak fel szakpolitikai vagy politikai eredményeket az elmúlt 

években. Bízunk benne, hogy ezen tanulmányunk alapján lehetőségük lesz az 

érdeklődőknek eldönteniük, hogy melyik magyar képviselő melyik kategóriába 

tartozik eddigi teljesítménye alapján.   

 

 

 



 

5 

 

2. A magyar európai parlamenti képviselők szakpolitikai 

munkája 
 

A magyar európai parlamenti képviselők szakpolitikai munkáját a 2014-2019-es 

parlamenti ciklus kezdete óta elkészített jelentések/árnyékjelentések, vélemények és 

módosítók alapján vizsgáltuk. Az egyes szakpolitikai munkák értékelésekor a 

jelentéstevői feladatokat tekintettük az európai parlamenti munka csúcsának, így azok 

a képviselők, akik elláttak rapportőri feladatokat, mindenképpen előrébb kerültek 

rangsorunkban.  Értékelésünk alapján összességében Jávor Benedek, Szanyi Tibor, 

Pelczné Gáll Ildikó, Meszerics Tamás és Deutsch Tamás számítanak a legtöbbet 

dolgozó magyar törvényhozóknak.  

 

Két magyar politikus, a zöldeket erősítő Jávor Benedek és a néppárti Pelczné Gáll 

Ildikó mind a négy általunk vizsgált szakpolitikai jellegű tevékenység tekintetében 

kiemelkedő teljesítménnyel büszkélkedhet, mindegyik értékelt dimenzióban a 

legtöbbet dolgozó öt képviselő között szerepel. Jávor három kategóriában, az előadói 

jelentések, az árnyékelőadói jelentések, valamint az árnyékelőadóként készített 

vélemények tekintetében is az első, a legtöbb ilyen dokumentumot készítő 

magyarországi politikus, aki emellett a vélemények elkészítése és a beadott 

módosítóindítványok tekintetében is az élmezőnyben foglal helyet. Pelczné Gáll 

Ildikónál egyetlen honfitársunk sem készített több raportőri véleményt, emellett 

egyetlen raportőri jelentésével holtversenyben a második, az árnyékelőadói jelentések 

és árnyékelőadói vélemények rangsorában pedig a harmadik helyet szerezte meg.  

 

Igen aktív volt a szakpolitikai munkát igénylő területeken a néppárti Deutsch Tamás, 

a szocialista Szanyi Tibor és a zöldpárti Meszerics Tamás is. A néppárti és a zöld 

politikus két-két raportőri jelentést készített, Deutsch emellett az árnyékelőadói 

jelentések és a raportőri véleményeket figyelembe véve is az egyik legaktívabb hazai 

EP-képviselő volt a jelenlegi ciklus első felében. A szocialista képviselők közül Szanyi 

Tibor volt a legaktívabb a szakpolitikai jellegű tevékenységek területén.  

 

Nem mindegyik magyar EP-képviselő volt azonban ennyire aktív szakpolitikai 

területen, mint a fent említett politikusok.  Öt olyan magyar EP-képviselő is van a 21 

között, aki közel három év alatt egyetlen véleményt vagy jelentést sem írt, sem 

raportőrként, sem árnyékelőadóként. Közülük hárman a Jobbik által delegált 

független képviselők, akiknek frakción kívüliségük miatt nehezen van lehetőségük 
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ilyen szakpolitikai munkákban való részvételre. Van ugyanakkor két néppárti 

képviselő, akik a három jobbikos döntéshozóhoz hasonlóan teljesen passzív voltak a 

szakpolitikai munka tekintetében: Erdős Norbert és Tőkés László az EP legnagyobb 

frakciójának tagjaként sem készítettek sem jelentést, sem véleményt 2014 és 2017 

között, és így őket tekinthetjük a szakpolitikai téren a legpasszívabb, 

„legláthatatlanabb” magyar európai parlamenti képviselőknek. 

 

Az alábbiakban egyesével nézzük át a különböző szakpolitikai munkákban nyújtott 

magyar képviselői teljesítményeket. 

 

 

2.1. Jelentéstevői feladatok  

 

Egy európai parlamenti jelentés jelentéstevőjének (raportőrének) lenni 

kiemelkedően sok munkát és nagy felelősséget kívánó szakpolitikai feladat. A 

raportőr egy politikai ügy, vagy egy szakpolitikai dosszié felelősévé válik, feladata 

a témafelelős szakbizottság álláspontjának kidolgozása és megfogalmazása, illetve 

annak képviselete az Európai Parlament plenáris ülésén. A jelentéstevői szerepre 

való felkérés nemcsak a politikai csoportok alkuját jelzi, de azt is, hogy a képviselőt 

szakmailag alkalmasnak látják arra, hogy az adott bizottság számára kidolgozza a 

tervezetet, majd a módosító javaslatok beérkezése után elkészítse azt a végleges 

szöveget, amely a plenáris ülés elé kerül.  

 

 

Az európai parlamenti szakpolitikai munka csúcsát a rapportőrként készített 

jelentések adják. A parlamenti tevékenységnek ebben a dimenziójában a nagyobb 

frakciókba tartozó EP-képviselők eredendően kedvezőbb helyzetben vannak, mint a 

kisebb frakciók tagjai, illetve a frakción kívüli, független honatyák. A 2014-2019-es 

ciklus idejének felénél eddig 11 magyar törvényhozónak sikerült ilyen rangos 

feladatot kapnia, vagyis a 21 képviselő több mint fele tudott élni ezzel a lehetőséggel. 

A magyar uniós honatyák összesen 14 raportőri jelentést készítettek. Három 

képviselő, a néppárti Deutsch Tamás és a zöldek képviselője Jávor Benedek és 

Meszerics Tamás két raportőri jelentést is készített az elmúlt közel három év során, 

és ezzel a teljesítményükkel „listavezetőnek” számítanak a brüsszeli magyar 

képviselők között.  
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További nyolc képviselő nevéhez pedig egy-egy előadóként beterjesztett jelentés 

fűződik. Közülük Bocskor Andrea, Gál Kinga, Pelczné Gáll Ildikó, Gyürk András, 

Hölvényi György és Schöpflin György a néppárti frakció tagjaként készíthetett 

jelentést, a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjának tagjaként Niedermüller 

Péter és Szanyi Tibor tudott élni ezzel a lehetőséggel. A jelentést nem készítő magyar 

képviselők között öt néppárti fideszes, két szocialista – egy MSZP-s és egy DK-s –, 

valamint három független, jobbikos képviselő található. 

 

Helyezés Képviselő neve  

(képviselői csoport) 

Jelentések száma 

(2014. július – 2017. április) 

1-3. Deutsch Tamás (EPP) 2 

1-3. Jávor Benedek (Greens/EFA) 2 (5) 

1-3. Meszerics Tamás (Greens/EFA) 2 

4-11. Bocskor Andrea (EPP) 1 

4-11. Gál Kinga (EPP) 1 

4-11. Gyürk András (EPP) 1 

4-11. Hölvényi György (EPP) 1 

4-11. Niedermüller Péter (S&D) 1 

4-11.  Pelczné Gáll Ildikó (EPP) 1 

4-11. Schöpflin György (EPP) 1 

4-11. Szanyi Tibor (S&D) 1 

 

 

2.2. Árnyékjelentéstevői feladatok 

 

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai minden jelentés kapcsán megbízhatnak 

egy árnyékjelentéstevőt, vagy más kifejezéssel élve, árnyékelőadót. A kijelölt EP-

képviselő felelős a témáért a frakción belül, valamint az ő feladata az is, hogy 

összehangolja a jelentéstevőtől eltérő képviselőcsoportok álláspontját, és 

konszenzust alakítson ki a szakbizottságban. 

 

Árnyékelőadói jelentéseket a raportőri dokumentumoknál lényegesen nagyobb 

számban, összesen 53 alkalommal készítettek a magyar EP-képviselők. 13 honatya 

készített ilyen szakpolitikai anyagot 2014 és 2017 között, közülük a legaktívabb 

magyar képviselők igen kiugró teljesítményt mutattak ezen a területen.  
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Az első két helyen álló politikus tíznél több árnyékelőadói jelentést alkotott a jelenlegi 

ciklus folyamán. Közülük is toronymagasan kiugrik a kategória élén álló Jávor 

Benedek, aki szűk három év alatt 13 témában 112 alkalommal írt árnyékelőadói 

jelentést. Egészen kiemelkedőnek számít a magyar mezőnyből Meszerics Tamás is, 

aki ugyancsak több mint egy tucat esetben készített árnyékelőadói jelentést, szintén 

jóval több alkalommal, mint a legtöbb képviselő. A két igazán kiemelkedő 

munkabírást tanúsító képviselő mellett még három néppárti politikus, Pelczné Gáll 

Ildikó (5 árnyékjelentés), és Deutsch Tamás (3 témában 43 jelentés) és Deli Andor 

(4 jelentés), valamint két baloldali képviselő, Niedermüller Péter és Szanyi Tibor (3-

3 jelentés) tartozik az élmezőnybe.  

 

Az ellenkező pólust hét olyan magyar EP-képviselő adja, akik idáig egyetlen 

alkalommal sem éltek a törvényhozói munkának ezzel az eszközével. A valamelyik 

képviselőcsoportban helyet foglalók közül a néppárti Bocskor Andrea, Schöpflin 

György, Erdős Norbert, Szájer József és Tőkés László nem készített még 

árnyékelőadóként jelentést ebben a ciklusban.  A független jobbikosok közül Kovács 

Béla és Balczó Zoltán is passzív volt az árnyékelőadói jelentések területén. 

 

Helyezés Képviselő neve  

(képviselői csoport) 

Árnyékelőadói jelentések száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Jávor Benedek (Greens/EFA) 13 (112) 

2. Meszerics Tamás (Greens/EFA) 13  

3. Pelczné Gáll Ildikó (EPP) 5 

4. Deli Andor (EPP) 4 

5. Deutsch Tamás (EPP) 3 (43) 

(…) (…) (…) 

17-21. Bocskor Andrea (EPP) 0 

17-21. Erdős Norbert (EPP) 0 

17-21. Schöpflin György (EPP) 0 

17-21. Szájer József (EPP) 0 

17-21. Tőkés László (EPP) 0 
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2.3. Előadóként beterjesztett vélemények 

 

Egy jelentés elkészítése során a jelentésért felelől európai parlamenti szakbizottság 

felkérhet egy másik érintett szakbizottságot, hogy fogalmazza meg hivatalos 

véleményét az adott javaslatról. Az elkészült véleményre a végső jelentés 

hivatkozik és a vélemény elkészítője részt vesz a jelentésért felelős szakbizottság 

ülésein. Bár a vélemény készítőjének közel sincs akkorra felelőssége, mint a 

jelentéstevőnek, a vélemények így is komolyan befolyásolhatják a végső jogi 

dokumentumot. A véleményeket beterjesztő képviselők presztízse ezért jelentős, a 

képviselők szakpolitikai munkájának megítélésekor fontos figyelembe venni.  

 

A magyar EP-képviselők a jelenlegi ciklusban összesen 23 véleményt készítettek, és 

mindössze 8 magyar törvényhozónak jutott ilyen feladat, vagyis a képviselőink több 

mint fele, 13 politikus nem kapott ilyen felkérést. Ez alapján tehát az előadóként 

beterjesztett jelentéshez hasonlóan szintén ritka lehetőségnek számít ez a fajta 

parlamenti tevékenység. A véleményt beterjesztő magyar képviselők között négy 

néppárti, három szocialista és egy zöldpárti politikust találunk.  

 

A legtöbb ilyen jellegű tevékenységet Pelczné Gáll Ildikó végezte, aki a jelenlegi 

ciklus első felében öt esetben készített raportőri véleményt. A második helyen 

holtversenyben négy képviselő szerepel három-három beadott véleménnyel: a 

néppárti Deutsch Tamás, Kósa Ádám és Schöpflin György, valamint a szocialista 

Ujhelyi István. Mellettük további három törvényhozó készített két alkalommal 

előadói véleményt. A szocialisták frakciójából Niedermüller Péter és Szanyi Tibor, 

valamint a zöldeket erősítő Jávor Benedek. 

 

Az előadóként beterjesztett véleményt nem írt eddig a Jobbik által delegált három 

független honatya mellett a szocialista Molnár Csaba, a zöldek frakciójának tagja, 

Meszerics Tamás, és a néppárti magyar delegáció további nyolc tagját. 
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Helyezés Képviselő neve  

(képviselői csoport) 

Vélemények száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Pelczné Gáll Ildikó (EPP)) 5 

2. Deutsch Tamás (EPP) 3 

3. Kósa Ádám (EPP) 3 

4. Schöpflin György (EPP) 3 

5. Ujhelyi István (S&D)  3 

6. Jávor Benedek (Greens/EFA) 2 

7. Niedermüller Péter (S&D) 2 

8. Szanyi Tibor (S&D) 2 

 

 

2.4. Árnyékelőadóként beterjesztett vélemények 

 

A magyar európai parlamenti képviselők szűk három év alatt 76 árnyékelőadói 

véleményt készítettek, és ez volt a szakpolitikai munka azon területe, amiből a 

legtöbben kivették a részüket. A 21 magyarországi delegált közül 13-an tudtak élni 

ezzel az eszközzel a jelenlegi ciklus első felében, azaz csak nyolc döntéshozó nevéhez 

nem fűződik egyetlen ilyen vélemény sem.  

 

A legkiemelkedőbb munkát ebben két zöldpárti frakcióhoz tartozó képviselő 

végezte. A kategória toplistájának élén Jávor Benedek áll, aki 24 árnyékelőadói 

véleményt készített, vagyis minden harmadik magyar képviselők által beadott 

véleményt a zöldpárti képviselő jegyez. Nagyon aktív volt ezen a téren a második 

helyen álló Meszerics Tamás is, aki összesen 17 esetben alkotott árnyékelőadói 

véleményt. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát egy néppárti döntéshozó áll: 

Pelczné Gáll Ildikó 7 alkalommal élt ezzel a törvényhozói lehetőséggel. Szanyi Tibor 

tőle egy véleménnyel lemaradva a negyedik, Kósa Ádám pedig öt árnyékelőadói 

véleményével az ötödik legaktívabb magyar képviselő ebben a dimenzióban.  

 

A rangsor ellenkező pólusán, a legpasszívabb magyar képviselők között négy néppárti 

és egy szocialista képviselőt találunk (a képviselőcsoporttal rendelkező képviselőket 

vizsgálva). A Fidesz által delegált Gál Kinga, Gyürk András, Erdős Norbert és Tőkés 

László, valamint a szocialisták padsoraiban ülő Molnár Csaba egyetlen 

árnyékelőadói véleményt sem írt 2014 és 2017 között.  
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Helyezés Képviselő neve  

(képviselői csoport) 

Árnyékelőadói vélemények 

száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Jávor Benedek (Greens/EFA) 24 

2. Meszerics Tamás (Greens/EFA) 17 

3. Pelczné Gáll Ildikó (EPP) 7 

4. Szanyi Tibor (S&D) 6 

5. Kósa Ádám (EPP) 5 

(…) (…) (…) 

17-21. Gál Kinga (EPP)  0 

17-21. Gyürk András (EPP) 0 

17-21. Erdős Norbert (EPP) 0 

17-21. Molnár Csaba (S&D) 0 

17-21. Tőkés László (EPP) 0 
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3. A magyar európai parlamenti képviselők politikai 

munkája 
 

Az európai parlamenti képviselők politikai tevékenysége elsősorban a plenáris ülésen 

történő felszólalásokból, az uniós intézmények felé benyújtott kérdésekből, az 

állásfoglalási indítványaikból és az írásbeli nyilatkozataikból áll.  

 

Mindezeket megfigyelve kijelenthetjük, hogy az EP-n belüli politikai munka 

tekintetében Szanyi Tibor a legaktívabb magyar képviselő. Az MSZP-s képviselő 

szólalt fel a legtöbbször plenáris ülésen, ő adta be a legtöbb írásos nyilatkozatot és 

állásfoglalásra irányuló indítványt, emellett a harmadik helyen végzett a parlamenti 

kérdések képzeletbeli rangsorában is. Rajta kívül két S&D-s frakciótársa, Molnár 

Csaba és Ujhelyi István is jelentős politikai munkát végezett az elmúlt három évben. 

Molnár a legtöbb parlamenti kérdés megírásán túl a parlamenti felszólalások 

tekintetében is felállhatott a képzeletbeli dobogóra, míg Ujhelyi három parlamenti 

politikai eszközt vizsgálva is a legaktívabb képviselők közé került. Ezzel szemben a 

negyedik magyar szociáldemokrata politikus, Niedermüller Péter kifejezetten 

passzív képviselőnek tekinthető a politikai tevékenységét tekintve, összesítve a 

leggyengébben teljesítő politikusok között találjuk. 

 

A néppárti politikusok közül a politikai munkát tekintve kiemelkedik két 

képviselő is, Pelczné Gáll Ildikó, illetve Erdős Norbert. Pelczné Gáll Ildikó, aki az 

EP alelnöke is, a parlamenti felszólalások és az állásfoglalásra irányuló indítványok 

tekintetében nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a 2014 óta Brüsszelben politizáló 

Erdős pedig három politikai tevékenységben is az elsők között végzett. A 

legpasszívabb magyar képviselő politikai tekintetben Schöpflin György volt, aki 

három esetben is a rangsor utolsói közé került, így az összesítésünkben a 

legpasszívabb képviselő lett a politikai munka tekintetében. Érdekes még az 

ugyancsak néppárti Tőkés László esete, aki az állásfoglalásra irányuló indítványokat 

tekintve a második legaktívabb képviselőnek tekinthető, mégis három esetben is a 

rangsor végén szerepel, így az összesített politikai munkát tekintve ugyancsak a 

passzív képviselők közé tartozik.  

 

A Zöldek frakciójának két magyar képviselőjét is megtalálhatjuk a politikailag aktív és 

passzív képviselők rangsorában egyaránt. Jávor Benedek a parlamenti kérdések és 

az írásbeli nyilatkozatok tekintetében került toplistánk első felébe, viszont a 
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felszólalásokat figyelve az “inkább néma” képviselők között találjuk meg a nevét.  Az 

LMP-s Meszerics Tamás az állásfoglalásra irányuló indítványokat tekintve került a 

legaktívabbak közé, ám két esetben is, a parlamenti kérdéseket és a plenáris 

felszólalásokat figyelve is a ranglista végén helyezkedik el, ennek következtében 

Meszerics – Schöpflin György után - a második legpasszívabb magyar EP 

képviselőnk a politikai munkát tekintve. 

 

A háromból két jobbikos képviselő, Morvai Krisztina és Kovács Béla is a politikailag 

gyengén teljesítő képviselők táborába kerültek: Morvai Krisztina háromszor került 

a sereghajtók közé, míg Kovács Béla két esetben végzett az utolsók között, így 

összesítésben mindkét képviselő a legpasszívabb politikusok közé tartozik. 

 

Az alábbiakban egyesével nézzük át a különböző politikai munkákban nyújtott 

magyar képviselői teljesítményeket. 

 

 

3.1. Parlamenti felszólalások 

 

Az Európai Parlament két helyszínen, Strasbourgban és Brüsszelben tart plenáris 

üléseket, mely üléseken a politikai vitákat és a szavazásokat folytatják le. A plenáris 

ülések emellett lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a képviselők kérdéseket 

tegyenek fel más uniós intézmények vezetőinek, így az Európai Bizottság 

biztosainak, vagy az Európai Unió Tanácsának elnökének. A plenáris ülésen való 

felszólalások jelentős része leginkább a választóknak szóló politikai üzenet, hiszen 

az egyes jogszabály-tervezetek szakmai vitáit a szakbizottságokban már a plenáris 

ülés előtt lefolytatták a képviselők. Ugyanakkor nem szabad lebecsülni sem a 

felszólalások politikai súlyát, hiszen később ezeket a beszédeket idézi a sajtó, és ez 

az egyetlen lehetősége minden képviselőnek, hogy teljes európai parlamenti 

plénum előtt kifejtse álláspontját. 

 

A plenáris ülésen elmondott parlamenti felszólalások tekintetében a szocialista Szanyi 

Tibor végzett az EP képviselők képzeletbeli dobogójának első helyén. Az 

angyalföldi politikus ebben a parlamenti ciklusban 2017 tavaszáig 952 alkalommal 

mondott beszédet az Európai Parlament plénuma előtt. Szorosan Szanyi mögött, 941 

beszéddel a második legtöbbet felszólaló magyar politikus az EP alelnöke, Pelczné 

Gáll Ildikó volt az elmúlt 3 évben. 781 alkalommal kért szót a Parlamentben a 
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Demokratikus Koalíció delegáltja, Molnár Csaba, míg frakciótársa, az MSZP-s 

Ujhelyi István 639 alkalommal mondott beszédet az EP plenáris ülésén. Pelczné Gáll 

Ildikó után a legaktívabb fideszes politikus Erdős Norbert volt, aki összesen 524 

alkalommal szólalt fel plenáris ülésen. 

 

Száz alkalomnál kevesebbszer öt EP képviselőnk szólalt fel plenáris ülésen az elmúlt 

három évben. 40 illetve 42 felszólalással a legvisszafogottabb képviselőink a Zöldek 

politikusa Meszerics Tamás, valamint a néppárti Schöpflin György. Szintén a 

“csendes” képviselők közé tartozik a DK-s Niedermüller Péter 96 felszólalással, 

valamint a fideszes delegált Tőkés László 97 felszólalással. 

 

Helyezés Képviselő neve  

(képviselői csoport) 

Parlamenti felszólalások száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Szanyi Tibor (S&D) 952 

2. Pelczné Gáll Ildikó (EPP) 941 

3. Molnár Csaba (S&D) 781 

4.  Ujhelyi István (S&D)  639 

5. Erdős Norbert (EPP) 524 

(…) (…) (…) 

18. Tőkés László 97 

19. Niedermüller Péter 96 

20. Schöpflin György 42 

21. Meszerics Tamás 40 

 

 

3.2. Állásfoglalási indítványok  

 

Bármelyik képviselő vagy képviselőcsoport benyújthat egy maximum 200 szóból 

álló állásfoglalási indítványt az Európai Parlament plenáris ülése elé. Az 

állásfoglalási indítványok sok esetben a demokrácia vagy az emberi jogok 

megsértését elitélő – szimbolikus - nyilatkozatok, melynek célja, hogy az Európai 

Parlament állást foglaljon egy adott témában. Az elfogadott indítványnak csak 

politikai következménye van, jogi nincsen. Egy képviselő szerepe az állásfoglalási 

indítvány elindításában sokféle lehet: a legkomolyabb munkát az a képviselő végzi, 
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aki a kitalálója, megszövegezője az indítványnak, míg a másik véglet az, ha egy 

politikus csak egyszerűen a nevét adja a dokumentumhoz. 

 

Az állásfoglalásra irányuló indítványok tekintetében messze legaktívabb politikus a 

szociáldemokrata frakció képviselője, Szanyi Tibor volt. Az MSZP-s politikus 166 

alkalommal nyújtott be indítványt, jellemzően külpolitikai és humanitárius 

kérdésekben. Második helyen Tőkés Lászlót találjuk, 109 indítvánnyal. Az erdélyi 

politikus legtöbbször harmadik országok emberi jogi helyzetével kapcsolatban 

szorgalmazott állásfoglalást. 74 állásfoglalásra irányuló indítvánnyal Pelczné Gáll 

Ildikót találjuk még a képzeletbeli dobogón, aki szintén elsődlegesen különböző 

harmadik országok belpolitikai eseményeivel kapcsolatos állásfoglaláshoz adta a 

nevét. 66 indítvánnyal a negyedik helyen Meszerics Tamás LMP-s képviselő végzett, 

aki a legtöbb esetben orosz, valamint egykori szovjet tagállamok helyzetéről 

kezdeményezett állásfoglalást. 38 kezdeményezéssel Hölvényi Györgyöt találjuk még 

a leggyakrabban állásfoglalásra irányuló indítványt benyújtó képviselők között. A 

kereszténydemokrata képviselő elsősorban közel-keleti kérdésekben nyúlt ehhez a 

törvényhozói eszközhöz, de aktív volt más országok ügyeivel kapcsolatban is. 

 

A három jobbikos EP képviselőnk, Morvai Krisztina, Balczó Zoltán és Kovács Béla az 

elmúlt három évben egyetlen állásfoglalásra irányuló indítványt sem nyújtottak be. 

Rajtuk kívül három néppárti politikus, Deutsch Tamás, Erdős Norbert és Gyürk 

András nevéhez fűződik mindössze két indítvány. Gyürk András az acélipar 

védelmében kezdeményezett állásfoglalást két ízben is, Erdős Norbert az állatvédelem 

valamint a fogyatékkal élők érdekében, míg Deutsch Tamás a kohéziós politikában 

tapasztalható késések miatt emelte fel a hangját. 

 

 

Helyezés Képviselő neve  

(képviselői csoport) 

Állásfoglalási indítványok száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Szanyi Tibor (S&D) 166 

2. Tőkés László (EPP) 109 

3. Pelczné Gáll Ildikó (EPP) 74 

4.  Meszerics Tamás (Greens/EFA) 66 

5. Hölvényi György (EPP) 38 

(…) (…) (…) 

17. Erdős Norbert 2 
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18. Gyürk András 2 

19. Kovács Béla 0 

20. Balczó Zoltán 0 

21. Morvai Krisztina 0 

 

  

3.3. Parlamenti kérdések 

 

Az európai parlamenti képviselőknek joguk van írásbeli kérdéseket intézni az 

Európai Bizottsághoz és az Európai Unió Tanácsához. A kérdések egyrészről ezen 

két szerv ellenőrzését szolgálják, másrészről a képviselők a kérdések révén implicit 

módon felhívják a Bizottság és a Tanács figyelmét fontos politikai ügyekre. A 

kérdések sok esetben arra is szolgálnak, hogy írásban kapjanak a politikusok 

választ a szakterületüket érintő európai álláspontról. A kérdések így egyfajta 

kiegészítő eszközök, sem politikai, sem szakpolitikai súlyuk nem jelentős. 

 

A parlamenti kérdések rangsorában a dobogóra három baloldali politikus került. A 

legtöbb alkalommal Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció EP képviselője intézett 

kérdést az Európai Bizottsághoz, összesen 191 alkalommal. A kérdések nagy része 

olyan magyar vonatkozású téma volt, mint a kormány menekültpolitikája, a magyar 

média helyzete, vagy akár a paksi bővítés kérdése. 159 parlamenti kérdéssel a 

második legaktívabb politikus az MSZP-s Ujhelyi István volt, aki szintén elsősorban 

arra használta a parlamenti kérdések intézményét, hogy a magyar ügyeket az uniós 

politikai napirenden tartsa. Szorosan Ujhelyi mögött, 157 parlamenti kérdéssel a 

harmadik legtöbbet érdeklődő politikus a szintén MSZP-s Szanyi Tibor volt. Az S&D 

frakciójának politikusa a magyar vonatkozású ügyek mellett gazdasági témájú 

kérdéseket intézett az Bizottsághoz. 135 parlamenti kérdéssel a negyedik helyen Jávor 

Benedeket találjuk, szintén elsősorban magyar vonatkozású témákkal. A Zöldek 

képviselőcsoportjának tagja többet között a paksi bővítéssel, az uniós pályázatokkal 

illetve a jogállamisággal kapcsolatban próbálta ráirányítani implicit módon az EB 

figyelmét hazánkra. Ötödik helyen a legaktívabb fideszes képviselőt, Erdős Norbertet 

találjuk összesen 113 parlamenti kérdéssel. A néppárti politikus jellemzően 

szakpolitikai ügyekben fordult a Bizottsághoz, elsősorban mezőgazdasági 

kérdésekben. 
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A 2014 óta eltelt 3 évben mindegyik magyar EP képviselő nyújtott be parlamenti 

kérdést, a lista végén mindössze 6 kérdéssel az LMP-s Meszerics Tamás találjuk, ebből 

három alkalommal a kül- és biztonságpolitikai főképviselőhöz fordult a zöld politikus. 

8 parlamenti kérdést találunk az egyik legpasszívabb EP-képviselőnk, Morvai 

Krisztina neve mellett, aki elsősorban a migráció és a terrorizmus témájában intézett 

kérdést az EB-hez. Schöpflin György összesen 14 alkalommal tett fel parlamenti 

kérdést, de ebből kilencszer - a többi fideszes képviselőtársához hasonlóan - a “Wake 

Up Europe” által indított, az Orbán kormányt kritizáló európai polgári 

kezdeményezés témájában. Megosztott 17-18. helyen pedig Tőkés Lászlót és Bocskor 

Andreát találjuk 21-21 parlamenti kérdéssel: mindkét képviselő elsősorban emberi 

jogokkal foglalkozott, többek között a kisebbségi nyelvhasználat témájában nyújtottak 

be kérdést a Bizottsághoz. 

 

Helyezés Képviselő neve (képviselői csoport) Parlamenti kérdések száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Molnár Csaba (S&D) 191 

2. Ujhelyi István (S&D) 159 

3. Szanyi Tibor (S&D) 157 

4.  Jávor Benedek (Greens/EFA) 135 

5. Erdős Norbert (EPP) 113 

(…) (…) (…) 

17. Bocskor Andrea (EPP) 21 

18. Tőkés László (EPP) 21 

19. Schöpflin György (EPP) 14 

20. Morvai Krisztina (NI) 8 

21. Meszerics Tamás (Greens/EFA) 6 

 

 

3.4. Írásbeli nyilatkozatok 

 

Az írásbeli nyilatkozat maximum öt EP-képviselő közös kezdeményezése, melynek 

célja, hogy valamilyen – az EU hatáskörébe tartozó - témában politikai állásfoglalás 

szülessen vagy vita induljon. A nyilatkozatot az EP-képviselők legalább felének 

kell három hónapon belül aláírnia ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön. Tekintettel 

arra, hogy kevés politikai témában van olyan mértékű egyetértés és érdeklődés az 
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EP-képviselők körében, hogy legalább felük szignózzon egy írásos nyilatkozatot, 

ezért kevés ilyen kezdeményezés indul, és nagyrészük nem jut el az elfogadásig. Az 

írásbeli nyilatkozatok intézménye az Európai Parlament eljárási szabályzatának 

felülvizsgálata során megszűntetésre került 2016 végén.  

 

Az írásbeli nyilatkozatokat tekintve messze legaktívabb magyar politikus a 

szocialista Szanyi Tibor. Az elmúlt 3 évben összesen 21 alkalommal élt az írásos 

nyilatkozat eszközével az S&D frakció politikusa, különböző szakpolitikai 

kérdésekben, többek között élelmiszerbiztonsági, egészégügyi, illetve technológiai 

ügyekben. A második legtöbb írásos nyilatkozat Szanyi frakciótársához, Ujhelyi 

István nevéhez fűződik. Tíz nyilatkozatából hét foglalkozik szakterületével, tehát a 

közlekedés valamint a turizmus kérdésével, de nyújtott be nyilatkozatot a szocialista 

politikus többek között a vélemény- és sajtószabadság védelme érdekében is. Hét 

alkalommal élt az írásbeli nyilatkozat eszközével a Zöldek képviselője, Jávor Benedek, 

aki felszólalt többek között az orosz fenyegetettség, a lakhatási problémák valamint 

a szervezett bűnözés kérdésében. Szintén hét alkalommal nyújtott be írásos 

nyilatkozatot a fideszes Kósa Ádám, elsősorban a fogyatékkal élők társadalmi 

integrációjával kapcsolatos kérdésekben. Megosztott 5-6. helyen két néppárti 

képviselőt találunk, Erdős Norbertet és Deli Andort 5-5 nyilatkozattal. Erdős Norbert 

elsődlegesen szakpolitikai kérdésekben, tehát mezőgazdasági témákban nyújtott be 

írásbeli nyilatkozatot, míg a délvidéki Deli két alkalommal szólalt fel a keleti és 

nyugati piacokon található termékek közötti minőségbeli különbségről. 

 

Hét olyan magyar EP képviselőt találunk, akik egyetlen alkalommal sem éltek eddig 

ebben a parlamenti ciklusban az írásos nyilatkozat eszközével. Öt fideszes képviselő, 

Bocskor Andrea, Schöpflin György, Szájer József, Deutsch Tamás és Gyürk András 

mellett két jobbikos politikus, Morvai Krisztina és Kovács Béla nevéhez nem 

fűződik egyetlen írásos nyilatkozat sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Helyezés Képviselő neve (képviselői csoport) Írásbeli nyilatkozatok száma 

(2014. július – 2017. április) 

1. Szanyi Tibor (S&D) 21 

2. Ujhelyi István (S&D) 10 

3. Jávor Benedek (Greens/EFA) 7 

4.  Kósa Ádám (EPP) 7 

5. Deli Andor (EPP) 5 

6. Erdős Norbert (EPP) 5 

(…) (…) (…) 

15. Bocskor Andrea (EPP) 0 

16. Szájer József (EPP) 0 

17. Schöpflin György (EPP) 0 

18. Gyürk András (EPP) 0 

19. Deutsch Tamás (EPP) 0 

20. Kovács Béla (NI) 0 

21. Morvai Krisztina (NI) 0 
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4. Az egyes magyar EP-képviselők tevékenységének rövid 

áttekintése 
 

A magyar európai parlamenti képviselők szakpolitikai és politikai teljesítményeinek 

toplistái után érdemes áttekinteni mind a huszonegy képviselő munkáját egyesével – 

főleg mivel több politikus semelyik területen nem került be sem a legkiemelkedőbb, 

sem a legpasszívabb képviselőket bemutató listánkba. Az alábbiakban ABC-

sorrendben nézzük át az egyes EP-képviselők 2014 nyara és 2017 tavasza közötti 

aktivitását.  

 

 

4.1. Balczó Zoltán 

 

Balczó Zoltán szakpolitikai tevékenységét tekintve mindössze az általa beadott 17 

módosító beadványt lehet kiemelni. A képviselő többek között a TTIP, az alapvető 

jogok, valamint környezetvédelmi kérdésekben kezdeményezett módosítást. 

 

Balczó Zoltán a környezetvédelemért, közegészségügyért és élelmiszer-biztonságért 

felelős parlamenti bizottság tagjaként elsősorban az adott témában szólalt fel, vagy tett 

fel parlamenti kérdést. Emellett a jobbikos képviselő foglalkozott a migráció, a 

terrorizmus kérdéseivel is. Balczó intézett kérdést a Bizottsághoz az ún. “no-go zónák” 

közösségi szintű vizsgálatáról2, a bevándorlók járványügyi kockázatáról3, a 

bevándorlók szerepvállalásáról a befogadó országok kulturális és szociális 

döntéshozatalában4, valamint a Radicalisation Awareness Network (RAN) az iszlám 

radikalizáció elleni intézkedéseivel5 kapcsolatban. 

 

Balczó egyetlen írásbeli nyilatkozatát6 az azóta a magyar kormány által is felkarolt 

ügyről, egyazon termékek különböző összetevőiről és minőségéről a kelet és nyugat-

európai piacokon adta be. Ebben a képviselők felszólították az Európai Bizottságot, 

                                                           
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
003186+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
012972+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
000390+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
006096+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-
0053%2B0%2BDOC%2BWORD%2BV0//EN 
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hogy vizsgálják ki alaposabban a helyzetet, hogy pontosabb képet kapjunk a termékek 

egyenlőtlenségének mértékéről és okairól, valamint az európai fogyasztóvédelmi 

intézményekkel közösen tegyenek a kelet-európai piacokon tapasztalható „fogyasztói 

diszkrimináció” ellen. 

 

Balczó Zoltán többször felszólalt Oroszországgal kapcsolatban is, minden esetben az 

orosz érdekek védelmében. A jobbikos politikus több esetben is felszólalt az orosz 

szankciók ellen78, valamint egyik felszólalásában9 kiemelte, hogy az EU túlságosan 

egyoldalúan kezeli az ukrán-orosz konfliktust, emellett hangsúlyozta, hogy az 

egypólusú világrend visszahozatala nem érdeke az Európai Uniónak. 

 

Balczó Zoltán a leggyakrabban a TTIP és a CETA veszélyeire próbálta felhívni a 

figyelmet sajtómegjelenései során, rendszerint kritizálta a két kereskedelmi 

egyezményt, melyek szerinte a globális cégek érdekeit hivatottak szolgálni. Emellett 

főleg az unió általános irányával kapcsolatos aggodalmainak szokott hangot adni a 

sajtóban, hangsúlyozva, hogy a Jobbik az Európai Unióra mint nemzetek Európájaként 

tekint elsődlegesen, és a kétsebességes Európát Magyarország érdekeivel 

ellentétesnek látja.  

 

A szakpolitikai munka helyett a politika eszközök előtérbe helyezése miatt Balczó 

tipikusan a nemzeti politikusi szerepet viszi az EP-ben, de összeségében így is a 

legkevésbé aktív magyar politikusok közé sorolható. 

 

 

 

4.2. Bocskor Andrea 

 

Bocskor Andrea az EP Kulturális és Oktatási Szakbizottságának alelnöke. A képviselő 

legjelentősebb szakpolitikai munkája az elmúlt években az EU Ifjúsági Stratégiájának 

2013 és 2015 közötti időszakának végrehajtásáról szóló jelentése10 volt. Emellett a 

                                                           
7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM-009-
05+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-243-000 
8 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140915+ITEM-
018+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=1-040-000 
9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-
004+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=2-047-000 
10 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0250+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
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fideszes képviselő három véleményt készített árnyékjelentéstevőként, a fiatalok 

munkanélkülisége elleni küzdelemre vonatkozó, készségekkel kapcsolatos 

szakpolitikákról szóló jelentésről11, a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló 

jelentésről12, valamint az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezményének végrehajtásáról13. 

 

Bocskor Andrea kilenc alkalommal indítványozott állásfoglalást többek között az 

ukrajnai helyzettel kapcsolatban: elítélte Oroszország agresszív és expanzionista 

politikáját14, és felszólította az EU intézményeit, hogy hatékony választ adjanak az 

orosz fenyegetettségre Ukrajnában. A fideszes politikusnő elítélte a FIFA-nál feltárt 

korrupciós ügyeket, és üdvözölte Sepp Blatter lemondását az elnöki pozícióról.15 Mint 

ismert, a 2015-ös FIFA kongresszuson Blatter újraválasztása után Orbán Viktor még 

gratulációját küldte a svájci sportdiplomatának, ám pár nappal később Blatter 

lemondott.  

 

A kárpátaljai politikus parlamenti kérdéseket elsősorban az ukrán helyzet, valamint a 

fiatalok munkavállalásának témájában nyújtott be. Az EU kül- és biztonságpolitikai 

főképviselőjének az ungvári magyarellenes tüntetéssel kapcsolatban nyújtottak be 

parlamenti kérdést16, fideszes képviselőtársaival kérdéseket tettek fel az EU szerepéről 

az ukrán reformokkal kapcsolatban17, valamint Bocskor érdeklődött a Bizottságnál az 

ukrán állampolgárok pályázati lehetőségeiről.18 A fideszes politikus ifjúsági ügyekben 

is nyújtott be kérdéseket, egyrészt a fiatalok tehetséggondozásával kapcsolatban19, 

illetve a gyakornokokra vonatkozó minőségi keretrendszerről tagállami 

                                                           
11 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-
557.165%2B02%2BDOC%2BWORD%2BV0//EN 
12 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-
544.379%2B02%2BDOC%2BWORD%2BV0//EN 
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-
578.546%2B02%2BDOC%2BWORD%2BV0//EN 
14 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-
0029+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
15 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-
0548+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
16 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
002408+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
17 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
004129+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
18 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
006135+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
19 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
003504+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 



 

23 

 

alkalmazásáról20. Emellett a képviselőnő a teljes parlamenti fideszes frakcióval együtt 

két kérdést2122 is benyújtott a lengyel kohéziós politikai fejlesztések elemzésével 

kapcsolatban, hiszen az egykori magyar miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc 

tulajdonában álló Altus Zrt. vezette konzorcium volt hivatott tanulmány készíteni a 

témában. A fideszes frakció azért fordult a Bizottsághoz, mert szerintük a megbízás 

felveti a politikai összeférhetetlenség, valamint a tiltott pártfinanszírozás gyanúját. A 

fideszes képviselőnő összesen 447 alkalommal szólalt fel plenáris ülésen. 

 

Bocskor Andrea egyébként nyíltan a kárpátaljai magyarok reprezentálására valamint 

a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére fókuszál uniós munkája során, rendszerint 

ezekben az ügyekben szokott nyilatkozni a sajtónak. Az elmúlt időszakban üdvözölte 

az ukrán állampolgároknak nyújtott uniós vízummentességet23, valamint többször 

nyilatkozott az általa készített félidei EU Ifjúsági Stratégia végrehajtásáról szóló 

jelentésről. Bocskor összességében nemzeti politikusi szerepet visz az EP-ben, bár 

időről-időre uniós szakpolitikai témákban is aktív.   

 

 

 

4.3. Deli Andor 

 

Deli Andor 2014 óta négy árnyékjelentést készített, a közép- és kelet-európai 

közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről24, a belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacáról25 valamint uniós repülési egyezmények módosításáról2627. Ezek 

mellett két véleményt is benyújtott árnyékelőadóként, egyet egy költségvetési 

                                                           
20 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
010744+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
21 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
000399+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
22 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
000400+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
23 http://magyaridok.hu/kulfold/kiemelt-jelentoseggel-bir-az-ukranoknak-vizummentesseg-megadasa-1454035/ 
24 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0282+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
25 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0371+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
26 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0128+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
27 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0129+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
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témában28, egy másikat pedig az internethozzáféréssel kapcsolatban. Deli összesen 61 

módosító beadványt nyújtott be, javarészt a közlekedés témájában.29 

 

A délvidéki politikus négy alkalommal indítványozott állásfoglalást, többek között a 

fémipari dolgozók védelmében: a fideszes politikus szerint az európai gazdasági 

fellendülés nagyban függ a fémipartól, ezért szerinte a Bizottságnak minden meg kell 

tennie Európa újraiparosításának érdekében. Egy másik állásfoglalásában Deli 

aggályát fejezi ki a kohéziós politika végrehajtásában tapasztalható késések miatt.  

 

Ezeken kívül öt írásbeli nyilatkozat fűződik a nevéhez, ebből az egyik a nők digitális 

szektorban tapasztalható hátrányaival kapcsolatban készült30: a vajdasági képviselő 

úgy vélte, az uniós kezdeményezéseknek előnyben kellene részesíteniük a női 

alkalmazottakat a tudományos programok során. Emellett Deli is nyújtott be Balczó 

Zoltánhoz hasonlóan nyilatkozatot a termékek kelet- és nyugat-európai piacokon 

tapasztalható minőségbeli különbségével kapcsolatban.31 

 

A fideszes képviselő 406 alkalommal szólalt fel plenáris ülésen, valamint 38 parlamenti 

kérdést tett fel, a közlekedési szakpolitikai kérdések mellett jellemzően regionális, 

illetve külpolitikai témákban. Deli három parlamenti kérdést323334 is feltett a német 

minimálbér törvénnyel kapcsolatban, ugyanis az szerinte szembement az közösségi 

irányelvekkel. Emellett Deli kérdést intézett a Bizottsághoz az online konzultációk 

hivatalos nyelvével kapcsolatban is, ugyanis a képviselő kifogásolta, hogy csak 

angolul elérhetőek Bizottság online konzultációi.35 

 

                                                           
28 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

597.520%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN 
29 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

595.617%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
30 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-
0061%2B0%2BDOC%2BWORD%2BV0//EN 
31 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2015-
0027%2B0%2BDOC%2BWORD%2BV0//EN 
32 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-
010809+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
33 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000081+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
34 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-
000004+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
35 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
007092+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
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Deli Andor több esetben is felszólalt a sajtóban az Európai Unió nyugat-balkáni 

bővítésének szükségességével kapcsolatban, legutóbb épp Juncker “fehér könyvével” 

kapcsolatban hiányolt konkrét javaslatokat a tagjelölt országokra vonatkozóan36. 

Emellett a vajdasági politikus úgy látta, hogy rossz üzenetet küld az EU a tagjelölt 

országok számára azzal, hogy nem hívják meg őket a Római Szerződés évfordulójának 

ünnepségére.37 A közlekedési és idegenforgalmi bizottság tagjaként szakpolitikai 

kérdéseket tekintve a Budapest-Belgrád vasútvonal témájában nyilvánult meg 

többször is a politikus az elmúlt időszakban.38 Deli Andor uniós szakpolitikusi és 

nemzeti politikusi minőségben egyaránt sokat szerepel az EP-ben, és munkáinak 

témaválasztásában egyértelműen kirajzolódik a balkáni-szerbiai-vajdasági fókusz.  

 

 

 

4.4. Deutsch Tamás 

 

Szakpolitikai tevékenységét tekintve az egyik legaktívabb magyar politikus Deutsch 

Tamás, aki két előadóként beterjesztett jelentést is jegyez. A Regionális Fejlesztési 

Bizottság tagjaként a fideszes politikus készítette el a Hatodik jelentést a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióról (a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló 

beruházások)39, valamint a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjaként az Európai 

Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló jelentését.40 Ezeken kívül készített több árnyékelőadói 

jelentést, mindegyiket valamelyik uniós intézmény adott évi költségvetésének 

végrehajtásával kapcsolatban.41 A néppárti képviselő összesen három véleményt 

terjesztett be előadóként, az uniós intézmények átláthatóságáról42, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap munkájáról43 és az Euratomra vonatkozó 

                                                           
36 http://pannonrtv.com/web2/?p=319829 
37 http://deli.fidesz-eu.hu/hu/az-eu-biztonsaga-szempontjabol-fontos-a-bovites/ 
38 http://magyarhirlap.hu/cikk/82190/Infrastrukturalis_csorte_Brusszellel 
39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0173+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
40 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-
0010+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
41 http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96826/seeall.html?type=REPORT-SHADOW 
42 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
560.864%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
43 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
572.895%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
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pénzügyi szabályokról44, valamint árnyékelőadóként nyújtott be véleményt az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapra vonatkozó tevékenységének 

meghosszabbításáról.45 

 

Deutsch Tamás két állásfoglalásra irányuló indítványt adott be a 2014–2020 közötti 

időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról.4647 Összesen 21 

alkalommal nyújtott be parlamenti kérdést a fideszes képviselő, legutóbb épp a 

Bizottságnak benyújtható kérdésekkel kapcsolatos korlátozásról.48 Deutsch kérdést 

intézett az EB-hez a roaming díjak eltörlésével kapcsolatban is, ugyanis a szabályozás 

csak a barangolás díjakra vonatkozott, és nem tért ki azokra a telefonhívásokra és SMS-

kre, melyeket a mobiltelefon-előfizetés szerinti tagállamokból indítanak más 

tagállamokba.  

 

Deutsch összesen 361 alkalommal szólalt fel plenáris ülésen, jellemzően szakpolitikai 

kérdésekben, de üdvözölte többek között az uniós ismeretek iskolai oktatását is, mely 

szerinte erősítheti az Unióhoz tartozás érzését és a közösségi szellemet.49 

 

Deutsch Tamás kiemelkedő szakpolitikai munkája ellenére a magyar sajtóba 

elsősorban – sokszor botrányt okozó - közéleti megnyilvánulásaival, a sportban 

betöltött szerepével, valamint a miniszterelnöki megbízotti tevékenységével kerül 

be, amely a háttérbe szorítja a médiában brüsszeli és strasbourgi munkásságát. Interjúi 

során uniós kérdésekben elsősorban politikai, mintsem szakpolitikai kérdésekben 

nyilvánul meg, általában kritizálva az uniós intézményeket és azok működését. 

Összeségében azonban Deutsch ebben a ciklusban egyértelműen uniós szakpolitikusi 

semmint nemzeti politikusi szerepet visz az Európai Parlamentben.  

 

 

 

                                                           
44 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
539.750%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
45 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
595.749%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN 
46 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-
0278+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
47 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-
0284+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
48 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-
000003+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
49 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160411+ITEM-
020+DOC+XML+V0//HU&language=hu&query=INTERV&detail=1-166-312 
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4.5. Erdős Norbert 

 

Erdős Norbert szakpolitikai munkája módosítóindítványok beadásában merül ki, 2014 

óta 68 ilyen indítványt szövegezett meg. A szakpolitikai munkájával ellentétben Erdős 

a politikai tevékenységét tekintve kifejezetten aktív képviselő: összesen 113 

alkalommal nyújtott be parlamenti kérdést és 524 alkalommal szólalt fel plenáris 

ülésen az elmúlt időszakban. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagjaként 

jellemzően szakpolitikai kérdésekben szólalt fel, több alkalommal intézett kérdést a 

Bizottsághoz a méhészek érdekében.50515253 Erdős kérdést tett fel az európai hízottmáj 

elleni tudományos támadásokkal,54 valamint a pálmaolaj és pálmazsírban található 

káros anyagok miatti szabályozásával kapcsolatban is55. Ezek mellett a fideszes 

képviselő kiállt a francia kisvárosban emelt II. János Pál pápa szobor lebontásával 

szemben56, valamint ő is felszólalt a fideszes EP képviselőkkel együtt az ukrán oktatási 

reform ellen.57  

 

Ezen felül Erdős két állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be: 2015-ben az állatok 

jólétével kapcsolatban sürgette az EB-t új állatvédelmi stratégia kidolgozásával 

kapcsolatban58, valamint ugyanebben az évben kérte a Parlament szerepének 

növelését a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény nyomon 

követésében.59 

 

                                                           
50 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
005316+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
51 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
005316+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
52 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-
003936+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
53 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-
002931+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
54 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
009581+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
55 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-
000001+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
56 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
008900+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
57 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
008633+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
58 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-
1280+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
59 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-

0460+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
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Erdős nevéhez öt darab írásbeli nyilatkozik fűződik, többek között az európai régiók 

GMO-mentességgel kapcsolatos kötelezettségvállalásáról60, a helyi és szezonális 

zöldség- és gyümölcsfogyasztás előmozdításáról61, valamint a méhek védelméről.62 

 

Erdős Norbert elsősorban a békési és a csongrádi megyei sajtóban szokott szerepelni, 

főleg a helyi kérdéseket érintve ad interjúkat. Szereplései során hangsúlyozni szokta a 

hazai mezőgazdasági vállalkozók és termelők érdekeinek képviseletére, valamint a 

Közös Agrárpolitika területén a magyar érdekek védelmére irányuló törekvéseit. 

Erdős semmi esetre sem szakpolitikai munkájával emelkedik ki a magyar EP-

képviselők mezőnyéből, viszont nemzeti politikusi szerepben kifejezetten aktív, az 

élmezőnyben van.  

 

 

 

4.6. Gál Kinga 

 

Gál Kinga az Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy Szakbizottság alelnöke, és a 

jelenlegi parlamenti ciklusban a legfontosabb szakpolitikai tevékenysége a 2015 

tavaszán készített, a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének létrehozásáról 

szóló előadóként beterjesztett jelentése.63 Emellett két árnyékelőadói jelentés fűződik a 

fideszes képviselőnő nevéhez, az Europol és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti 

együttműködésről szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről szóló 

dokumentum64, valamint a büntetőeljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról szóló riport.65 

 

A néppárti politikus írásbeli nyilatkozatban szólította fel a Bizottságot és a Tanácsot, 

hogy ösztönözzék a tagállamokat a kábító hatású anyagok mennyiségének a 

                                                           
60 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0072%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
61 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0034%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
62 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0033%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
63 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0048+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
64 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0070+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
65 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0133+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
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gépjárművek vezetőire vonatkozó maximális értékének jogszabályba foglalására,66 

hogy javítsák a gyermekrablásokkal kapcsolatos figyelmeztető mechanizmusokat,67 

valamint hogy irányozzanak elő kiegészítő intézkedéseket a veszélyeztetett nyelvek 

védelmére.68 

 

Gál Kinga 31 alkalommal nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt külpolitikai 

kérdésekben: aggodalmát fejezte ki a jemeni helyzet69, a krími tatárok7071 illetve a 

Dzsibutiban található állapotok miatt, de indítványt nyújtott be többek között 

Líbiával7273, Észak-Koreával74 illetve Dél-Szudánnal kapcsolatban is.75 

 

Gál parlamenti kérdés formájában érdeklődött többek között az EB-nél az uniós 

polgárok személyes adatainak Kínába történő továbbításának biztonsági kérdéseiről76, 

a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosításának 

jogszerűségéről,77 valamint egy székelyföldi turisztikai egyesület bejegyzésének 

elutasításánál felmerülő diszkriminációról. A fideszes képviselőasszony 457 

alkalommal szólalt fel plenáris ülésen, az elmúlt időszakban kifejezetten sokat 

foglalkozott az Európát sújtó migrációs válsággal: Gál szerint a kibocsátó országokhoz 

közeli táborok fejlesztésével kevesebb migráns gyerek lenne kitéve az 

embercsempészek és a zaklatás veszélyeinek. 78 

 

                                                           
66 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-
0040%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
67 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0007%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
68 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-

0046%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
69 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
0151+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
70 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
0173+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
71 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
0582+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
72 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
0146+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
73 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-
0177+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
74 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
0083+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
75 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-
0241+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
76 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000091+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
77 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
005177+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
78 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170301+ITEM-
018+DOC+XML+V0//HU&language=hu&query=INTERV&detail=1-167-500 
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Gál Kinga neve egy 2016 januári parlamenti bizottsági ülésen történt botrány miatt 

került a sajtó érdeklődésének középpontjába, amikor Louis Michel, belga liberális 

politikus kiabált az ülést levezető fideszes képviselőasszonnyal. A belga 

miniszterelnök édesapja azt nehezményezte, hogy a dán menekültüggyel kapcsolatos 

ülésen nem zajlik érdemi vita, melyért a magyar politikust tette felelőssé. Gál, aki 

egyébként ebben a ciklusban lett a néppárt alelnöke, rendszerint védelmébe veszi a 

magyar menekültügyi álláspontot a sajtóban, és hangot ad annak a véleményének, 

hogy a jogállamiságot ellenőrző független testületre vonatkozó javaslatok magyar 

oldalról elfogadhatatlanok.79 Összeségében Gál mind uniós szakpolitikusként, mind 

nemzeti politikusként igen aktív, bár ebben – az előző 2009-2014-es ciklussal 

ellentétben – ebben a ciklusban egyik területen sincsen a legkiemelkedőbb 4-5 

képviselő között.  

 

 

 

4.7. Gyürk András 

 

Gyürk András nevéhez mindössze két jelentős szakpolitikai tevékenység fűződik a 

2014 óta tartó parlamenti ciklusban: ő készíthette el a cseppfolyósított földgázra és a 

földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról szóló előadóként beterjesztett jelentést80, 

valamint árnyékelőadóként írta meg „Az európai energiaunió felé” című 

dokumentumról szóló jelentését 2015 őszén.81 

 

A fideszes képviselő két állásfoglalásra irányuló indítványt jegyez az európai uniós 

acélágazat védelméről:8283 Gyürk arra kérte a Bizottságot, gyorsítsa fel az európai 

acélipar támogatására beígért ütemtervének az elkészítését, valamint segítsen 

feléleszteni az EU globális szintű ipari versenyképességét. 

 

                                                           
79 http://pestisracok.hu/gal-kinga-az-europai-parlamentben-rendszeres-gyakorlat-baloldali-kettos-merce/ 
80 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0278+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
81 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0341+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
82 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-
0356+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
83 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-
0352+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
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Gyürk András 27 alkalommal fordult a Bizottsághoz parlamenti kérdés formájában. 

Kérdést intézett az elektromos autók esetleges keretstratégiájával kapcsolatban84, az 

európai gáz- és kőolajellátás biztonságáról858687, valamint az energia-infrastruktúra 

témakörében is.8889 Mint ahogy az összes fideszes EP képviselő, Gyürk is nevét adta a 

“Wake up, Europe!” Orbán-kormány ellenes európai polgári kezdeményezéssel90, az 

ukrán oktatási reformmal91, valamint a sportesemények közvetítésének területalapú 

korlátozásával92 kapcsolatos parlamenti kérdésekhez. A plenáris üléseken elhangzott 

361 beszédének nagy része szintén az energiapolitika kérdéseit járja körbe, de felszólalt 

többek között a demokráciával és jogállamisággal foglalkozó uniós mechanizmus 

ellen93, illetve sürgette az európai védelmi unió létrehozását is.94 

 

Gyürk Andrást interjúi során általában a magyar kormány brüsszeli megítéléséről 

kérdezik, ő pedig rendszerint megvédi a kormány intézkedéseit, valamint kritizálja a 

Bizottság a menekültválság kezelésére irányuló megoldási javaslatait.9596 Ezek mellett 

főleg energiaügyi kérdésekben, elsősorban a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatban 

szokott nyilatkozni a sajtónak,9798 valamint kampányfőnöki teendőivel, illetve a 

Fidelitasban betöltött szerepével kapcsolatban. Összeségében Gyürk láthatóan a 

magyarországi pozícióira koncentrálja a figyelmét, hiszen mind szakpolitikusi, mind 

politikusi munkáját tekintve a kevésbé aktív EP-képviselők közé sorolható.  

                                                           
84 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
001041+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
85 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
009261+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
86 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
008621+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
87 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
000233+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
88 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-
015191+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
89 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
015198+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
90 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
002981+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
91 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
008633+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
92 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
004946+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
93 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161025+ITEM-008-
19+DOC+XML+V0//HU&language=hu&query=INTERV&detail=2-622-875 
94 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161122+ITEM-006-
08+DOC+XML+V0//HU&language=hu&query=INTERV&detail=2-376-750 
95 http://magyaridok.hu/kulfold/gyurk-andras-europat-a-liberalisok-tettek-tonkre-219307/ 
96 http://magyarhirlap.hu/cikk/50239/Gyurk_Andras_Lejart_a_politikai_korrektseg_ideje_Europaban 
97 https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/eus-current-energy-system-ineffective-and-expensive 
98 http://fidesz-eu.hu/hu/atfogo_beruhazasok_kellenek_a_cseppfolyositott_gaz_behozatalahoz/ 
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4.8. Hölvényi György 

 

Hölvényi György a rapportőri munkája során a bányászati hulladékról szóló irányelv 

végrehajtásáról készített jelentést, amely mellett még két árnyékelőadó jelentés 

fűződik a nevéhez: az EU alapvető értékeinek előmozdítása során a kultúrák közötti 

párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás által játszott szerepről99, valamint egy 

ajánlás a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásával kapcsolatos tanácsi 

álláspontról.100 Ezek mellett egy árnyékelőadóként beterjesztett véleményt 

említhetünk meg Hölvényi szakpolitikai tevékenységét illetően, melyet a pálmaolajjal 

és az esőerdők kiirtásával kapcsolatban készített.   

 

A KDNP-s képviselő 38 alkalommal indítványozott állásfoglalást, leggyakrabban a 

közel-keleti helyzettel kapcsolatban, de felszólalt többek között a kongói101, a 

burundi102, a közép-afrikai köztársasági103, a nigériai104 illetve a tanzániai105 helyzettel 

összefüggésben is. Hölvényi írásbeli nyilatkozatot nyújtott be két alkalommal is az EU 

keleti és nyugati piacain értékesített termékek közötti eltérésekről106107, a “Mézet 

reggelire” európai kezdeményezésről108, valamint felszólította az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen meg minden politikai és diplomáciai 

lépést a Pakisztánban fogva tartott Asia Bibi keresztény asszony érdekében. 

 

                                                           
99 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0373+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
100 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0130+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
101 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0120+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
102 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0075+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
103 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0074+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
104 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0074+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
105 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-
0268+0+DOC+XML+V0//EN&language=hu 
106 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0053%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
107 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-
0027%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
108 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0033%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
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Hölvényi összesen 45 alkalommal intézett parlamenti kérdést a Bizottsághoz, több 

alkalommal az Unióban tapasztalható kettős minőségű élelmiszerek témájában109110111. 

Ezek mellett érdeklődött a Natura 2000 cselekvési tervének állapotáról,112 az 

élelmiszer-pazarlás csökkentésére tett uniós erőfeszítésekről113 valamint az EB 

szándékairól az európai kulturális turizmus vonzóbbá tételéről.114 Hölvényi emellett 

két alkalommal is kérdést nyújtott be a GMO-val kapcsolatban.115116 A 

kereszténydemokrata képviselő összesen 364 alkalommal szólalt fel plenáris ülésen. 

 

Hölvényi György a magyar sajtóban főleg a menekültkrízissel kapcsolatban szokott 

nyilatkozni, sajtómegjelenései során rendszeresen felhívja a figyelmet a háborúk 

keresztény üldözötteire.  Rendszeresen bírálja az EU-s vezetők hozzáállását a 

menekültválság kérdéséhez, valamint hangot ad annak a „félelmének”, hogy Soros 

György ideológiai nyomást helyez az európai intézményekre.117118 Ezek mellett a 

magyar politikus gyakran nyilatkozik élelmiszerbiztonsági kérdésekben, valamint ő 

az egyik fő szószólója az élelmiszerpazarlás visszaszorításának is.119 Összességében 

Hölvény egyaránt foglalkozik az EP-ben uniós szakpolitikai és nemzeti politikai 

ügyekkel, és mindkét tekintetben az aktív képviselők közé sorolható.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-
000019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
110 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWQ%2bE-2017-
001620%2b0%2bDOC%2bWORD%2bV0%2f%2fHU 
111 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017-
001317+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
112 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
009599+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
113 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
011093+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
114 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
008397+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
115 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-
004803+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
116 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-
009067+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
117 http://24.hu/fn/gazdasag/2016/06/30/holvenyi-soros-javaslata-veget-vetne-kozep-europa-felzarkoztatasanak/ 
118 http://pestisracok.hu/holvenyi-nem-kerdes-hogy-soros-utalja-kozep-europat/ 
119 http://www.vg.hu/kozelet/kornyezetvedelem/az-elelmiszerpazarlas-ellen-harcolna-az-europai-unio-487180 
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4.9. Jávor Benedek 

 

Jávor Benedek szakpolitikai tevékenységét tekintve a legaktívabb magyar EP-

képviselő, hiszen két témában elkészített öt raportőri jelentése mellett 13 témában 112 

árnyékelőadói jelentés beterjesztése fűződik a nevéhez. Emellett két raportőri 

véleményt és 24 árnyékelőadóként beterjesztett véleményt is készített ebben a 

parlamenti ciklusban. Előadóként – többek között - az Európai Unió pénzügyi 

érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2014. évi éves jelentésről 

készített jelentést120, illetve az erőforrás-hatékonyságról121 valamint a gázemisszió 

csökkentéséről122 terjesztett be véleményt.  

 

A zöld képviselő hét esetben nyújtott be írásbeli nyilatkozatot: többek között 

felszólította a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kivétel nélkül minden uniós polgár 

számára tegye elérhetővé a lakhatást123, valamint hogy dolgozzon ki egy olyan 

keretrendszert, ami hatékonyan bevonja a jövő generációt az európai szintű 

döntéshozatalba124. Jávor felszólalt a Balti-térségben tapasztalható orosz katonai légi 

járművek által okozott fenyegetettség miatt is, és felszólította a Bizottságot egy 

térségbeli kockázatelemzés elkészítésére, valamint további szükséges lépések 

megtételére.125 

 

A Párbeszéd politikusa összesen 135 kérdést parlamenti kérdést nyújtott be, és 103 

alkalommal szólalt fel plenáris ülésen. Számos alkalommal érdeklődött a Bizottságnál 

a paksi bővítéssel kapcsolatban, illetve gyakran tett fel kérdést más magyar ügyekkel 

kapcsolatban: kérdést intézett például az EB-hez a magyar rendőrség „szexista 

kampányáról”126, az európai strukturális és beruházási alapokkal történő 

                                                           
120 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0026+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
121 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
549.322%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
122 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
592.166%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN 
123 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0074%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
124 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0020%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
125 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-
0052%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
126 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-
010210+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
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visszaélésekről127128, valamint az Orbán-Putyin találkozóval kapcsolatban is129. 

Kiemelten foglalkozott Jávor a romákkal kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekkel is, 

ezek mellett főleg környezetvédelemi kérdésekben nyilvánult meg a legtöbbet a 

politikus. 

 

Jávor Benedek a magyar médiában egyik leggyakrabban szereplő EP képviselő: 

elsősorban a Paks 2 beruházással kapcsolatban kérdezik újságírók a zöld politikust, de 

emellett számtalan esetben nyilatkozik a megújuló energiaforrások témájában is. 

Összeségében Jávor mégis uniós szakpolitikusként nyújt igen kiemelkedő 

teljesítményt az Európai Parlamentben, mely munkája mellé még a befolyásos 

Környezetvédelmi Szakbizottsági alelnöki tisztséget is megszerezte.   

 

 

 

4.10. Kósa Ádám 

 

A Fidesz által delegált Kósa Ádám különös hangsúlyt fektetett ebben az európai 

parlamenti ciklusban is a fogyatékkal élők érdekeinek képviseletére. Az első 

jelnyelven kommunikáló EP-képviselő ezen a téren végzett munkája során 

árnyékelőadói jelentést készített a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény végrehajtásáról130 továbbá három raportőri véleményében, így 

például a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról,131 valamint a kohéziós 

politika és marginalizált közösségekről132 szóló dokumentumban is fokozottan 

megjelennek a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének előmozdítására vonatkozó 

javaslatok. A képviselő öt árnyékelőadóként beterjesztett véleménye közül kettő 

kifejezetten a vakok és látássérültek érdekeivel foglalkozik, emellett a férfiak és nők 

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód témájához is fűzött véleményt.  

                                                           
127http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-
010624+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
128 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-
010622+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
129 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-
002695+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
130 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0203+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
131 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

584.250%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU  
132 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

554.857%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0203+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0203+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-584.250%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-584.250%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-554.857%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-554.857%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
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A képviselő nevéhez 38 parlamenti kérdés fűződik, ezek jelentős része szintén a 

fogyatékkal élők jogaira vonatkoznak, de emellett az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználása, valamint a kohéziós politikai fejlesztések, illetve az 

"Ébredj, Európa!" nevű európai polgári kezdeményezésről is több kérdést tett Kósa. A 

politikus szignóját viselő hat állásfoglalásra irányuló indítvány között szerepel a 

fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó,133 valamint a jelnyelvekről és a 

szakképzett jelnyelvi tolmácsokról134 szóló javaslat is. A politikus által beterjesztett hét 

írásbeli nyilatkozat döntő többsége szintén a fogyatékkal élők társadalmi integrációját 

erősítő kérdésekkel foglalkozik, köztük az akadálymentes városi területekről, a 

hallókészülékekhez való hozzáférésről, a befogadó oktatási rendszerek 

előmozdításáról, és az akadálymentes turizmusról. Kósa ezen túlmenően az aktív 

magyar EP-képviselők közé tartozik, március végéig összesen 374 alkalommal szólalt 

fel a plenáris üléseken. 

 

Kósa Ádám jellemzően a fogyatékkal élők érdekében végzett szakpolitikai 

tevékenységével került be a hazai országos média híreibe. Így például beszámoltak 

arról, amikor újraválasztották a néppárti képviselőt az EP fogyatékosságügyi 

munkacsoportjának alelnökévé.135 Kósa emellett a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége (SINOSZ) elnökeként számos alkalommal került a hírekbe a szervezet 

tevékenységéről, állásfoglalásáról szóló tudósításokban, többek között az állami 

rendezvényeket akadálymentesítése,136 valamint a szervezet által kezdeményezett, 

siketek életét könnyítő projektek137 kapcsán. Kósa  

Ádám összességében igazi uniós szakpolitikusként dolgozott az elmúlt három évben, 

de eközben kifejezetten aktív volt az EP plenáris munkájában is.  

 

 

 

 

 

                                                           
133 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-

0460+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
134 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1230+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
135 http://magyarhirlap.hu/cikk/14660/Egyforman_kezelne_az_unio_allamait_a_liberalis_javaslat  
136 https://444.hu/2017/03/07/allami-rendezvenyeket-tesznek-akadalymentesse  
137 http://valasz.hu/kronika/magyar-talalmany-amivel-a-siketek-is-tudnak-telefonalni-115727  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0460+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0460+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1230+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1230+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://magyarhirlap.hu/cikk/14660/Egyforman_kezelne_az_unio_allamait_a_liberalis_javaslat
https://444.hu/2017/03/07/allami-rendezvenyeket-tesznek-akadalymentesse
http://valasz.hu/kronika/magyar-talalmany-amivel-a-siketek-is-tudnak-telefonalni-115727
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4.11. Kovács Béla 

 

A Jobbik színeiben politizáló, kémbotrányban is érintett Kovács Béla az egyik 

legpasszívabb magyar EP-képviselőnek számít. A politikus szűk három év alatt 

egyetlen raportőri véleményt vagy jelentést sem írt, mint ahogyan állásfoglalásra 

irányuló indítvány és írásbeli nyilatkozat sem fűződik a nevéhez. Kovács a ciklusban 

elhangzott 193 parlamenti felszólalásával is inkább a passzív magyar képviselők 

sorába tartozik.138  

 

Kovács Béla a magyar képviselők közül messze a legkevesebb, mindössze két 

módosító javaslatot terjesztett elő, az egyiket az EU 2015-ös költségvetéséhez, a 

másikat pedig az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz kapcsolódóan – ezekben is 

csak a névelők javítására tett javaslatot. Az Európai Parlament független képviselői 

között helyet foglaló politikus idáig 31 parlamenti kérdést fogalmazott meg, ezek 

között visszatérő témát jelentenek az élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőségi 

kérdések. Kovács emellett a fiatalok munkaerőpiaci helyzetével is több kérdésben 

foglalkozott, az ifjúsági munkanélküliségi programokra, valamint a szakmai 

gyakorlatok rendszerére vonatkozóan.  

 

A magyar sajtó nem Kovács Béla képviselői munkájával, hanem szinte kivétel nélkül 

a személye körüli botrányaival foglalkozott. Az EU-intézmények elleni, orosz 

kémkedéssel gyanúsított139 politikus ügyének alakulása szolgáltatott alapot az EP-ben 

egyébként is igen passzív Kovácsnak a médiába való bekerülésre. A 2014-ben 

kirobbant botrányban Alkotmányvédelmi Hivatal tett feljelentést, miután a polgári 

elhárítás információi szerint a képviselő rendszeresen, konspiratív módon találkozott 

orosz diplomatákkal, fedett hírszerzőkkel és havi rendszerességgel Moszkvába 

látogatott.140 A botrányos kémügy hazai vonatkozásai mellett az eset Európai 

Parlamentben zajló fejleményeiről is beszámolt a hazai sajtó. Így Kovács Béla EP-

képviselői mentelmi jogának strasbourgi felfüggesztését is kiemelten kezelte a magyar 

média,141 valamint a költségvetési csalás gyanúja kapcsán is felhívta magára a média 

érdeklődését, amely szerint 2012–2013-ban álgyakornokok alkalmazásával szerzett 

jogosulatlan anyagi előnyt.142  

                                                           
138 http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/102887/BELA_KOVACS_activities.html  
139 http://www.atv.hu/belfold/20151204-kihallgatta-az-ugyeszseg-kovacs-bela-jobbikos-ep-kepviselot  
140 http://24.hu/belfold/2016/06/15/kovacs-bela-el-es-virul-strasbourgban/  
141 http://hvg.hu/itthon/20151014_Felfuggesztettek_Kovacs_Bela_mentelmi_jog  
142 http://index.hu/kulfold/2016/11/24/koltsegvetesi_csalas_miatt_is_felfuggeszthetik_kovacs_bela_mentelmi_jogat/  

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/102887/BELA_KOVACS_activities.html
http://www.atv.hu/belfold/20151204-kihallgatta-az-ugyeszseg-kovacs-bela-jobbikos-ep-kepviselot
http://24.hu/belfold/2016/06/15/kovacs-bela-el-es-virul-strasbourgban/
http://hvg.hu/itthon/20151014_Felfuggesztettek_Kovacs_Bela_mentelmi_jog
http://index.hu/kulfold/2016/11/24/koltsegvetesi_csalas_miatt_is_felfuggeszthetik_kovacs_bela_mentelmi_jogat/
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4.12. Meszerics Tamás 

 

A zöldpárti politikus az EP Külügyi Bizottságának tagjaként 2014 óta aktívan 

foglalkozik az EU külpolitikáját érintő kérdésekkel: a képviselő által készített két 

raportőri jelentés egyike az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának 

végrehajtásáról és felülvizsgálatáról143 szól. Meszerics másik előadói jelentésében a 

szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérésével144 foglalkozott. Meszerics Tamás 

13 árnyékelőadóként előterjesztett jelentést tett, melyekben leginkább az EU 

külkapcsolatait érinti, elsősorban Oroszországgal, Mongóliával, Albániával, illetve 

Macedóniával foglalkozik, ám ezek mellett az Unió közös kül- és 

biztonságpolitikájának végrehajtásáról, az Európai Védelmi Unióról, valamint az 

európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról is született árnyékelőadói jelentés a 

képviselőtől. 

 

Bár Meszerics nem írt raportőri véleményt, de az árnyékelőadói vélemények 

tekintetében ugyanakkor meglehetősen aktív volt a zöldpárti politikus, eddig összesen 

17 ilyen véleményt nyújtott be, ezekben a külügyi témák mellett az EU és egyes 

intézményeinek költségvetésére vonatkozó javaslatok, állásfoglalások kapnak helyet. 

Szintén külügyi témában, a világpolitikai helyzettel, a harmadik országok kapcsán tett 

legtöbbször állásfoglalásra irányuló indítványt a politikus, aki összesen 66 alkalommal 

élt ezzel a törvényhozói eszközzel.  

 

Meszerics három írásbeli nyilatkozathoz adta nevét a ciklusban, meglehetősen 

változatos témákat érintve, úgymint a fizetetlen és alacsony színvonalú gyakornoki 

programok, a fogyatékossággal élő személyeknek szóló uniós vasúti bérlete, valamint 

az azbesztről szóló javaslatok. Az LMP-s politikus csak igen ritkán, összesen hat 

alkalommal fogalmazott meg parlamenti kérdést, szintén elég szerteágazó 

problémákról, köztük a nyári és téli időszámításra való átállásról, vagy a drónok 

hadászati használatáról. A zöldpárti képviselő mindössze 40 alkalommal beszélt az EP 

                                                           
143 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0051+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
144 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0040+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0051+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0040+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0040+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
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plenáris ülésén – szinte kivétel nélkül külpolitikai témákban megnyilvánulva –, ami 

kirívóan alacsonynak számít a magyar politikusok között. 

 

Meszerics Tamás zömében magyar belpolitikai témájú nyilatkozataival került be a 

magyar sajtóba. Az Európai Unió belső reformjáról elfogadott európai parlamenti 

állásfoglalások kapcsán a magyar kormány politikáját bírálva arra hívta fel a figyelmet, 

hogy Magyarországot az európai perifériára szorulás veszélye fenyegeti.145 Egy másik 

alkalommal pedig arról a javaslatáról számoltak be, hogy a magyar kormány adjon 

politikai menedéket Edward Snowdennek.146 A politikus parlamenti tevékenysége 

közül egyértelműen az váltotta ki a legnagyobb visszhangot – főként a kormánypárti 

médiában –, hogy a zöldpárti politikus Jávor Benedek frakciótársához és Niedermüller 

Péterhez hasonlóan nem támogatta az EP által végül megszavazott szigorúbb 

terrorellenes intézkedéseket.147 A fideszes lapokban erősen kritikus kontextusban148 

jelent meg ez a lépés, egyes médiumok egyenesen árulásként aposztrofálták a két 

magyar EP-képviselő állásfoglalását.149 Összeségében azonban Meszerics Tamás uniós 

szakpolitikai munkája a figyelemreméltó, e tekintetben a 21 magyar képviselő között 

az élmezőnyben van. Ezzel szemben a politikai munkáját tekintve Meszerics egyike a 

legpasszívabb magyaroknak.  

 

 

 

4.13. Molnár Csaba 

 

A Demokratikus Koalíció jelöltjeként mandátumot szerzett Molnár Csabának az 

elmúlt csaknem három év során egyetlen raportőri jelentése, véleménye vagy 

árnyékelőadói véleménye sem született. A baloldali politikus ugyanakkor írt egy 

árnyékelőadói jelentést a megújuló energiáról.150 A képviselő nevéhez három írásbeli 

nyilatkozat köthető a jelenlegi ciklusban, ezek az allergiás megbetegedésekről, a zika 

                                                           
145 http://index.hu/kulfold/ep/2017/02/18/meszerics_az_eu_peremere_sodrodunk/  
146 https://444.hu/2017/02/11/lmp-koveteljuk-a-magyar-kormany-a-valtozatossag-kedveert-az-eletben-legalabb-egyszer-

alljon-a-jo-oldalra-es-adjon-menedekjogot-snowdennek  
147 http://www.origo.hu/itthon/20170217-ket-magyar-ep-kepviselo-is-nemmel-szavazott-a-terrorellenes-szigoritasra.html  
148 https://www.lokal.hu/2017-02-terrorellenes-intezkedesekre-mondtak-nemet-az-ellenzekiek/  
149 http://magyaridok.hu/belfold/minden-eddigit-felulmulo-arulast-kovetett-el-ket-magyar-balliberalis-1419793/  
150 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0196+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  

http://index.hu/kulfold/ep/2017/02/18/meszerics_az_eu_peremere_sodrodunk/
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https://www.lokal.hu/2017-02-terrorellenes-intezkedesekre-mondtak-nemet-az-ellenzekiek/
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0196+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0196+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
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vírus elleni küzdelemről, valamint az autópályák leállósávjainak egységesítéséről 

szólnak.  

 

Molnár Csaba a parlamenti munka más területein ugyanakkor kifejezetten aktív 

képviselőnek számít. A politikus 35 esetben csatlakozott állásfoglalásra irányuló 

indítványokhoz, ezek kivétel nélkül külügyi témájú, a harmadik országok politikai 

helyzetére vonatkozó kezdeményezések voltak. Molnár szűk három év alatt közel 

nyolcszáz alkalommal szólalt fel az Európai Parlamentben, ezzel a magyar képviselők 

élmezőnyébe tartozik. A Demokratikus Koalíció politikusa adta be a magyar uniós 

honatyák közül a legtöbb írásbeli kérdést, szám szerint 191-et. Ezek döntő többségben 

magyar politikai témákkal, ügyekkel kapcsolatban születtek, a paksi bővítésen 

keresztül a magyar kormány menekültpolitikáján át a hazai médiaviszonyokig 

számos, uniós vonatkozásban is releváns magyar témával foglalkozott, vagyis Molnár 

az EP-ben zajló munkája egyik fókuszaként igyekezett napirenden tartani az éppen 

aktuális magyar belpolitikai ügyeket. 

 

Molnár Csaba magyar belpolitikára reflektáló megszólalásait tartották közlésre 

érdemesnek a hazai médiumok is. A sajtó beszámolt arról, hogy a szocialista képviselő 

a Paks 2 projekt állami támogatása kapcsán az Európai Bizottsághoz fordult írásbeli 

kérdéssel,151 valamint a rezsicsökkentésről tett állításait is közölte a magyar sajtó, 

melyben Molnár azzal érvel, hogy nem Brüsszel, hanem a magyar kormány miatt 

magasak a magyarok rezsiköltségei.152 Molnár Csaba a menekültügyben elfoglalt 

álláspontja is több alkalommal megjelent a magyar országos médiában, ilyen volt a 

magyar kvótanépszavazás szükségtelenségről szóló közleménye,153 valamint az a 

nyilatkozata, melyben Magyarország EU-ból való kizárásának lehetőségére 

figyelmeztet a kormány EU-ellenes, különösen a bevándorlás kérdésében tanúsított 

politikája miatt.154 Molnár tehát az egyik legaktívabb nemzeti politikusként dolgozik 

az Európai Parlamentben, de ezen szerepe mellett szakpolitika tevékenységre 

láthatóan kevesebb ideje marad.  

 

                                                           
151 http://24.hu/fn/gazdasag/2016/08/30/molnar-gigabuntetest-kaphat-magyarorszag-paks2-miatt/  
152 http://mandiner.hu/cikk/20161202_dk_nem_brusszel_hanem_orban_miatt_draga_a_rezsi  
153 http://www.origo.hu/itthon/20160917-molnar-csaba-feleslegesse-valt-a-kvotanepszavazas-kvota-menekult-migrans-dk-

unios-csucs-orban.html  
154 

http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/molnar_csaba_kuszobon_a_nemzeti_tragedia_orban_miatt_kizarhatnak_minket_az

_eu-bol/2513753/  
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4.14. Morvai Krisztina 

 

A Jobbik által az Európai Parlamentbe küldött Morvai Krisztina az egyik 

legpasszívabb magyar uniós képviselő. A képviselőasszony egy árnyékelőadóként 

beterjesztett, a nők karrierlehetőségeiről a tudomány területén és az egyetemeken, 

valamint az általuk tapasztalt üvegplafonról155 szóló jelentésén kívül más raportőri, 

illetve véleményezői tevékenységet nem végzett a jelenlegi ciklusban. Morvai továbbá 

egyetlen állásfoglalásra irányuló indítványt, valamint írásbeli nyilatkozatot sem 

készített törvényhozói munkája során a 2014-től kezdődő jelenlegi parlamenti 

ciklusban.  

 

A módosító javaslatok tekintetében is messze a jobbikos politikusasszony volt a 

legpasszívabb 2014-2017 között, mindössze két esetben élt ezzel a lehetőséggel, 

mindkétszer a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló 

jelentéstervezetekhez fűzött módosító indítványt. Morvai Krisztina a parlamenti 

kérdésekkel is csak a legritkább esetben élt, a magyar képviselők közül a második 

legkevesebb, szám szerint összesen nyolc alkalommal. A parlamenti kérdésekben 

leginkább a migráció jelentette veszély, valamint az Iszlám Állam terrorszervezettel 

foglalkozott a radikális jobboldali politikus. A képviselőasszony 240 alkalommal 

szólalt fel az Európai Parlamentben, a legváltozatosabb témákban, ám ez sem számít 

kiemelkedő teljesítménynek a magyar képviselői mezőnyben. Morvai emellett a 

szavazásokon való részvétel tekintetében is sereghajtó: 2016 őszéig a név szerinti 

szavazások alig több mint hattizedén volt csak jelen, ami – Deutsch Tamással 

holtversenyben - messze az egyik legalacsonyabb arány a hazánkat az EP-ben 

képviselő politikusok között. 

 

Morvai Krisztina leginkább az Európai Parlamentben tett markáns felszólalásai és 

megnyilatkozásai kapcsán került be a magyar sajtóhírekbe. A Jobbik által delegált 

képviselőasszony nem csak Sophie in 't Veld holland liberális politikussal folytatott 

éles vitát,156 de a Jean-Claude Junckert is megdöbbentő multinacionális cégek és 

                                                           
155 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-

0235+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
156 http://valasz.hu/vilag/mar-megint-morvay-krisztina-vitte-el-a-showt-105767  
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bankok elleni kirohanásáról szóló felszólalását,157 vagy a trianoni békeszerződés 

revízióját követelő beszédét158 is külön említésre méltónak találta a hazai média. 

Emellett hírértékűnek számított a képviselőnő esetében, hogy radikális jobboldali 

politikusként megszavazta az Európai Parlament elnökének Antonio Tajanit, az 

Európai Néppárt, valamint a Liberálisok és Demokraták Európáért frakció által 

támogatott jelöltjét.159 Összességében Morvai – Kovács Bélával holtversenyben – a 

legkevésbé aktív szakpolitikai téren a magyar képviselők között, és politikai munkáját 

tekintve is a lista legutolsó harmadában foglal helyet.   

 

 

 

4.15. Niedermüller Péter 

 

A Demokratikus Koalíciót képviselő Niedermüller Péter, aki az S&D frakció 

kincstárnoka is, leginkább állampolgári és humanitárius kérdésekkel, valamint 

Magyarországot érintő kérdésekkel foglalkozott a jelenlegi parlamenti ciklusban - 

különös hangsúlyt fektetve a menekültválságra és az EU-ba irányuló bevándorlásra. 

A baloldali képviselő raportőrként jelentést készített az Európai Unió Menekültügyi 

Ügynökségéről szóló javaslatról,160 és három árnyékelőadói jelentése közül az egyik 

pedig szintén a migráció témáját érinti.161 

 

Niedermüller két további árnyékelőadói jelentése az alapvető jogok Európai Unión 

belüli helyzetével foglalkozik, két raportőri véleményt írt az EU költségvetésének 

tervezetéről, továbbá egy árnyékelőadói véleményben foglalkozott az Európai 

Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló dokumentummal.  

 

A Szocialisták és Demokraták frakciójában ülő képviselő rendszeresen adott be 

állásfoglalásra irányuló indítványt, jellemzően a nemzetközi humanitárius helyzettel 

és a jogállamisággal, alapvető jogokkal összefüggésben. 27 indítványa közül négy 

foglalkozott a magyarországi demokrácia helyzetével, de a menekültekről, a 

                                                           
157 http://www.origo.hu/nagyvilag/20150718-junckert-lefagyasztotta-morvai-krisztina-europai-bizottsag-brusszel-vita.html  
158 http://24.hu/kulfold/2015/06/10/vesszen-trianon-morvai-krisztina-felszolalt-az-ep-ben/  
159 http://index.hu/kulfold/ep/2017/01/18/morvai_krisztina_is_megszavazta_az_ep_uj_elnoket/  
160 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0392+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
161 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0200+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
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diszkriminációról és a családon belüli erőszakról is született állásfoglalásra irányuló 

indítvány a baloldali képviselőtől. Zömében szintén alapjogi, diszkriminációellenes 

kérdéseket tűzött napirendre négy írásbeli nyilatkozatában is. Ezek az internetes 

gyűlölet-bűncselekmények és szélsőségesség elleni küzdelemről, az iskolai 

szegregáció megszüntetéséről, illetve az autizmustól születtek. 

 

Niedermüller előszeretettel élt ebben a ciklusban a parlamenti kérdésekkel, összesen 

84 ilyen kérdést fogalmazott meg, melyeknek visszatérő témája a magyarországi 

demokratikus berendezkedés problémái, valamint a magyar kormány 

menekültellenes politikája. A parlamenti felszólalások tekintetében viszont egyáltalán 

nem számít aktívnak a Demokratikus Koalíció politikusa, 96 felszólalása elsősorban a 

menekültkérdéssel, terrorizmus elleni fellépéssel, valamint más külpolitikai ügyekről 

szólt. 

 

Niedermüller Péter európai parlamenti tevékenységéről magyar politikai 

kontextusban számoltak be a hazai médiumok, vagyis a szocialista EP-képviselő 

leginkább a magyar kormánnyal szemben kritikus megszólalásaival, 

kezdeményezéseivel került be a hírekbe, főként a jogállamiság, a korrupció és a 

menekültügy területeit érintve. Az Orbán-kormány civil szervezeteket vegzáló 

gyakorlatával kapcsolatos felszólalását már 2014-ben beszámolt a hazai sajtó,162 de 

kiemelten foglalkozott a média a képviselő azon javaslatával, amely az uniós források 

felhasználása területén megkötötte volna a magyar kormány kezét, 2014-ben 

szankciókat kérve ezáltal az Európai Bizottságtól a magyar kabinet korrupciós 

gyakorlata miatt.163 Két évvel később szintén az uniós pénzekkel való visszaélés 

kapcsán írtak a képviselőről a hazai médiumok.164 A magyar kabinet 

szankcionálásának lehetősége kapcsán több alkalommal is szerepelt a hazai médiában 

Niedermüller. 2016-ban az európai menekültkvóták elutasítása miatt helyezte 

kilátásba több alkalommal is az uniós szankciók szükségességét az Orbán-kormánnyal 

szemben,165 amely itthon is médiavisszhangot váltott ki.166 Összességében azonban 

Niedermüller szakpolitikai tevékenysége kiemelkedőbb az EP-ben, hiszen kevés 

plenáris felszólalása miatt a politikai rangsorunk utolsó képviselői között szerepel.    

                                                           
162 http://magyarhirlap.hu/cikk/5005/Niedermuller_Orban_Viktor_sajat_hatalmat_probalja_megszilarditani  
163 http://hvg.hu/itthon/20141030_DK_Ne_donthessen_egyedul_a_kormany_az_uni  
164 http://nepszava.hu/cikk/1100010-visszaelnek-magyarorszagon-az-unios-penzzel/  
165 http://www.hirado.hu/2016/05/22/megbuntetne-magyarorszagot-a-dk-s-politikus/  
166 http://gepnarancs.hu/2017/03/dk-s-ep-kepviselo-kormany-migracios-politikaja-a-kohezios-penzek-megvonasahoz-

vezethet/  
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4.16. Pelczné Gáll Ildikó 

 

Pelczné Gáll Ildikó az Európai Parlament alelnöke és az egyik legaktívabb, 

legsikeresebb magyar képviselő. A képviselőasszony 2014 óta egy előadói jelentést 

készített az egységes piacnak a 2015-ös európai szemeszter keretében történő 

irányításáról.167 Öt jelentést terjesztett be árnyékelőadóként a munka és a magánélet 

közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerő-piaci feltételek kialakításáról168, 

a lányok oktatás révén történő érvényesülésének támogatásáról az Unióban, a nők és 

férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról169 valamint a 

kereskedelemmel kapcsolatos közösségi statisztikákról170. A fideszes 

képviselőasszony öt véleményt terjesztett be előadóként költségvetési171172, 

gazdaságpolitikai173174, valamint a belső piaccal175 kapcsolatos kérdésekben. Ezek 

mellett a nevéhez fűződik hét árnyékelőadóként beterjesztett vélemény is, többek 

                                                           
167 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0018+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
168 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0253+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
169 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0163+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
170 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0227+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
171 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
554.943%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
172 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
554.942%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
173 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
565.061%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
174 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
546.596%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
175 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
549.296%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
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között176177178179 olyan gazdasági és költségvetési kérdésekben, mint például a virtuális 

fizetőeszközök szabályozása.180 

 

Pelczné Gáll Ildikó négy írásbeli nyilatkozatot nyújtott be az elmúlt időszakban: a 

fideszes képviselő felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az apák 

babagondozási lehetőségeit181, hogy fontolja meg a szoptatásbarát helyeket jelző 

európai szoptatási csillag bevezetését182, valamint hogy dolgozzanak ki a digitális piacon 

tapasztalható nemek között fennálló különbségek megoldására vonatkozó 

javaslatokat. Emellett arra is felkérte a Bizottságot, hogy fordítson nagyobb figyelmet 

a magas munkanélküliségi rátájú alrégiókra.183 

 

Pelczné összesen 74 állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be: a teljesség igénye 

nélkül felszólalt a nicaraguai184, a guatemalai185, a kuvaiti és bahreini186, a szudáni187, 

vagy a gambiai188 eseményekkel kapcsolatban. Ezek mellett 38 alkalommal intézett 

kérdést a Bizottságnak, például Fidel Castro megítéléséről189, a menekültek 

egészségügyi ellátásáról190, valamint a gyermekkoldulás megszüntetésére irányuló 

                                                           
176 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
537.327%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
177 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
536.197%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
178 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
567.734%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
179 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
576.695%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
180 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
577.006%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
181 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-
0059%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
182 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0009%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
183 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0079%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU 
184 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0156+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
185 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0152+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
186 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-
0150+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
187 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
1062+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
188 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-
0591+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
189 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-
008949+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
190 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-
007718+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
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kezdeményezéseiről. 191 A magyar képviselők közül Szanyi Tibor után Pelczné szólalt 

fel a leggyakrabban az elmúlt 3 évben, összesen 941 alkalommal. 

 

Pelczné Gáll Ildikóról a legtöbb cikk akkor született az elmúlt 3 évben, amikor 

ismételten megválasztották az Európai Parlament alelnökének 2017 januárjában. 

Interjúi során a fideszes képviselő gyakran támadta az EB által javasolt 

kvótamechanizmust, valamint megvédte a magyar kormány menekültügyi 

intézkedéseit.192 Pelczné emellett jellemzően a családdal illetve a nők szerepével 

kapcsolatos kérdésekben szokott nyilatkozni a sajtónak. Összességében Pelczné Gáll 

Ildikó mind szakpolitikai, mind politikai területeken a legkiemelkedőbb magyar 

képviselők között foglal helyet.  

 

 

 

4.17. Schöpflin György 

 

A néppárti frakcióban helyet foglaló Schöpflin György parlamenti tevékenységének 

hangsúlyos pontjait alkotmányügyi, uniós pénzügyi, valamint az európai polgári 

kezdeményezésre és az ukrán válságra vonatkozó kérdések jelentik a 2014-től zajló 

jelenlegi ciklusban. A fideszes politikus az európai polgári kezdeményezésről készített 

raportőri jelentést,193 az Európai Bizottsághoz intézett parlamenti kérdéseinek 

leggyakoribb témája (tizennégyből kilenc esetben) – több magyar néppárti 

politikushoz hasonlóan – pedig a „Wake up, Europe!” által indított Orbán-kormány 

ellenes európai polgári kezdeményezés volt.  

 

A konzervatív EP-képviselő véleményező munkája három raportőri véleményre és 

négy árnyékelőadói véleményre terjed ki. Az EU pénzügyeivel, költségvetésével egy 

előadóként és három árnyékelőadóként beterjesztett véleményében foglalkozott, az 

alapvető jogokkal kapcsolatban pedig egy-egy raportőri és árnyékelőadói véleményt 

készített Schöpflin, aki emellett az Unió Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségre 

vonatkozó stratégiájának végrehajtásáról és felülvizsgálatáról is készített előadói 

véleményt. 

                                                           
191 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
001048+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
192 http://index.hu/kulfold/ep/2016/03/10/menekultvalsag_brexit_magyar_ep-kepviselok_korkerdes/ 
193 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-

0284%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0284%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0284%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
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Az orosz-ukrán katonai konfliktus kapcsán kialakult helyzettel is többször 

foglalkozott az elmúlt években a Fidesz által delegált EP-képviselő. Ezt az ügyet 

leginkább állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával igyekezett napirenden 

tartani Schöpflin, aki a jelenlegi ciklusban összesen hat alkalommal élt ezzel a 

törvényhozói eszközzel, kivétel nélkül minden alkalommal az ukrán válság kapcsán.  

 

Schöpflin György az elmúlt közel három év során nem fogalmazott meg írásbeli 

nyilatkozatot, és igencsak megválogatta parlamenti megszólalásait, mindössze 42 

alkalommal beszélt az EP plenáris ülésein, amivel a sereghajtók között találjuk a 

magyar képviselők között. Ezek során a jobboldali politikus többször felszólalt a 

Magyarországról, a közös biztonsági és védelmi politikáról, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint az EU belső működéséről, reformjáról szóló plenáris 

viták során.  

 

A néppárti Schöpflin György jellemzően külpolitikáról és az EU reformjáról adott 

kommentárjaival, valamint a magyar kormány intézkedéseinek védelmével szerepelt 

a magyar sajtóban. A konzervatív politikus a Brexit-tárgyalásokról tett kijelentését,194 

az Európai Parlament új házszabályának elfogadásáról kiadott közleményét, és az 

Európai Unió lehetséges reformjáról szóló véleményét195 is átvette a sajtó.196 Az EU 

belső szabályait érintő kérdésekkel került akkor is a hírekbe, amikor az EP-ben 

elfogadta az EU új felügyeleti mechanizmus létrehozására irányuló kezdeményezését, 

ami arra irányult, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák a demokrácia és jogállamiság 

alapelveit.197  

 

Schöpflin több esetben az Orbán-kormány intézkedéseit vette védelmébe a médiában. 

Így például a letelepedési kötvények kibocsátását,198 és az Orbán-kabinet 

menekültügyi politikáját is magyarázta.199 Ezek mellett pedig a magyar kormány 

euroszkepticizmusát,200 valamint annak autoriter vonásait is tagadta201 a média 

                                                           
194 http://gepnarancs.hu/2017/04/brexit-az-europai-parlament-meghatarozta-a-kivalasi-szerzodes-elfogadasahoz-

szukseges-felteteleket/  
195 https://vs.hu/kozelet/osszes/brusszelben-mar-megirtak-orban-viktor-remalmat-0304#!s0  
196 http://www.bumm.sk/kulfold/2016/12/14/uj-hazszabalyt-fogadott-el-az-europai-parlament  
197 http://24.hu/kulfold/2016/10/25/uj-mechanizmussal-vedene-a-jogallamisagot-es-a-demokraciat-az-europai-parlament/  
198 https://444.hu/2016/09/29/letelepedesi-kotvenyek-szaros-kis-tortenet-mondja-a-fideszes-ep-kepviselo  
199 http://www.origo.hu/nagyvilag/20170329-schopflin-gyorgy-jo-e-a-migransoknak-hogy-europaba-jonnek.html  
200 http://hvg.hu/vilag/20170317_Orban_helyett_magyarazkodik_a_lengyeleknek_Schopflin_Gyorgy  
201 http://24.hu/kozelet/2016/08/09/fideszes-kepviselo-ha-diktatura-lenne-az-indexes-ujsagiro-es-fajtaja-mar-sitten-volna/  

http://gepnarancs.hu/2017/04/brexit-az-europai-parlament-meghatarozta-a-kivalasi-szerzodes-elfogadasahoz-szukseges-felteteleket/
http://gepnarancs.hu/2017/04/brexit-az-europai-parlament-meghatarozta-a-kivalasi-szerzodes-elfogadasahoz-szukseges-felteteleket/
https://vs.hu/kozelet/osszes/brusszelben-mar-megirtak-orban-viktor-remalmat-0304#!s0
http://www.bumm.sk/kulfold/2016/12/14/uj-hazszabalyt-fogadott-el-az-europai-parlament
http://24.hu/kulfold/2016/10/25/uj-mechanizmussal-vedene-a-jogallamisagot-es-a-demokraciat-az-europai-parlament/
https://444.hu/2016/09/29/letelepedesi-kotvenyek-szaros-kis-tortenet-mondja-a-fideszes-ep-kepviselo
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170329-schopflin-gyorgy-jo-e-a-migransoknak-hogy-europaba-jonnek.html
http://hvg.hu/vilag/20170317_Orban_helyett_magyarazkodik_a_lengyeleknek_Schopflin_Gyorgy
http://24.hu/kozelet/2016/08/09/fideszes-kepviselo-ha-diktatura-lenne-az-indexes-ujsagiro-es-fajtaja-mar-sitten-volna/
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képviselői előtt. Bár közvetlenül nem kapcsolódik a politikus EP-parlamenti 

munkájához, nemzetközi botrányt váltott ki az a Twitter-posztja, amiben a 

migránsválság kezeléséről fejtette ki nézeteit,202 amely szerint „malacfejeket kell tenni 

a magyar határkerítésre, amik majd távol tartják a muszlim migránsokat”.203 A gyakori 

médiaszereplései és magas ismertsége ellenére Schöpflin György sem szakpolitikai 

munkája, sem az Európai Parlamentben végzett politikai munkája révén nem 

emelkedik ki a 21 EP-képviselő közül, sőt – a frakcióval nem rendelkező jobbikos 

politikusokhoz hasonlóan – a plenáris ülésen legszótlanabb magyarok egyike.  

 

 

 

4.18. Szájer József 

 

A Fidesz által delegált Szájer József raportőri tevékenységet nem végzett a jelenlegi 

ciklusban, és árnyékelőadói jelentést sem készített, továbbá írásbeli nyilatkozat sem 

fűződik a nevéhez. Szájer egyetlen árnyékelőadói véleményét az európai polgári 

kezdeményezés szerepéről fogalmazta meg a Jogi Bizottság tagjaként az 

Alkotmányügyi Bizottság számára.204 A jobboldali képviselő hat állásfoglalásra 

irányuló indítvány beterjesztésében vett részt, ezek kivétel nélkül az Európai Bizottság 

munkájával kapcsolatban születtek, jellemzően az EB egyes éves munkaprogramjáról 

(öt esetben), valamint egy esetben a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának 

felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről. Szájer emellett 22 parlamenti kérdésének 

csaknem felében a "Wake up Europe" által indított európai polgári kezdeményezéssel 

kapcsolatban fordult a Bizottsághoz.  

 

Az EP plenáris ülésén 2017 tavaszáig viszonylag széles szakpolitikai és politikai 

palettán mozogva összesen 234 alkalommal szólalt fel, amivel a kevesebbet beszélő 

magyar uniós parlamenti képviselők közé sorolhatjuk.  

 

Szájer József a magyar néppárti delegáció rutinos képviselőjeként több interjúban, 

médiamegjelenésben is vázolta a nyilvánosság számára néppárti magyar EP-delegáció 

                                                           
202 https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/hungarian-mep-pig-heads-along-border-twitter-gyorgy-schopflin-

refugees-eu  
203 http://index.hu/belfold/2016/08/22/a_fideszes_ep-

kepviselo_szerint_malacfejekekkel_lehet_elriasztani_a_muszlim_menekulteket/  
204 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

557.231%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU  

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/hungarian-mep-pig-heads-along-border-twitter-gyorgy-schopflin-refugees-eu
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/hungarian-mep-pig-heads-along-border-twitter-gyorgy-schopflin-refugees-eu
http://index.hu/belfold/2016/08/22/a_fideszes_ep-kepviselo_szerint_malacfejekekkel_lehet_elriasztani_a_muszlim_menekulteket/
http://index.hu/belfold/2016/08/22/a_fideszes_ep-kepviselo_szerint_malacfejekekkel_lehet_elriasztani_a_muszlim_menekulteket/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-557.231%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-557.231%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
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által képviselt álláspontot, főleg a magyar kormány migrációs politikájával 

kapcsolatban. Szájer így a kormányzat bevándorlásról szóló plakátkampányát és a 

határzárat védelmébe vevő nyilatkozatát,205 a Fidesz Európai Néppárthoz fűződő 

viszonyáról,206 vagy éppen a kötelező uniós menekültkvóta elutasításáról207 szóló 

interjúját is olvashatta a hazai közönség. A politikus a hírekbe került akkor is, amikor 

a lengyel kormány politikája mellett kiállva minden, Lengyelországgal szembeni EU-

s szankciót elutasított,208 illetve amikor az energiaárak csökkentéséről, a 

versenyképesség és a munkahelyteremtés fontosságáról nyilatkozott.209 Az említettek 

mellett hírértékű volt a hazai sajtó számára az is, amikor 2016 végén ismételten 

újraválasztották Szájert az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának 

alelnökévé.210  Összességében azonban Szájer József láthatóan visszavett a tempóból 

az előző ciklushoz képest, és a Fidesz képviselője jelenleg az egyik legpasszívabb 

magyar politikus mind szakpolitikai területen, mind az EP politikai munkáját tekintve.   

 

 

 

4.19. Szanyi Tibor 

 

A szocialista Szanyi Tibor kétségkívül az egyik legaktívabb magyar európai 

parlamenti képviselője a jelenlegi ciklusnak. A képviselő munkájában a gazdasági és 

pénzügyi kérdések kaptak nagy hangsúlyt, az elmúlt három évben Szanyi négy 

jelentést is készített ezekben a témákban egyet előadóként, további hármat pedig 

árnyékelőadóként. Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről raportőrként211 és 

árnyékelőadóként212 is tett jelentést, a végleges héa-rendszer felé vezető útról és a héa-

csalás elleni küzdelemről,213 valamint a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó 

                                                           
205 http://www.origo.hu/itthon/20150615-szajer-jozsef-fidesz-bevandorlas-kerites-europai-unio.html  
206 http://valasz.hu/itthon/szajer-jozsef-cimlaprol-uzen-a-fidesznek-113382  
207 http://hirtv.hu/ahirtvhirei/szajer-magyarorszag-szuveren-allam-1361992  
208 http://hir.ma/belfold/politika/szajer-jozsef-el-a-kezekkel-lengyelorszagtol/610065  
209 https://vs.hu/kozelet/osszes/szajer-csokkenteni-kell-az-energiaarakat-europa-szerte-0716  
210 http://index.hu/kulfold/ep/2016/11/16/szajer_jozsef_ujra_a_nepparti_frakcio_alelnoke_lett/  
211 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-

0001+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
212 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-

0019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
213 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0307+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  

http://www.origo.hu/itthon/20150615-szajer-jozsef-fidesz-bevandorlas-kerites-europai-unio.html
http://valasz.hu/itthon/szajer-jozsef-cimlaprol-uzen-a-fidesznek-113382
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/szajer-magyarorszag-szuveren-allam-1361992
http://hir.ma/belfold/politika/szajer-jozsef-el-a-kezekkel-lengyelorszagtol/610065
https://vs.hu/kozelet/osszes/szajer-csokkenteni-kell-az-energiaarakat-europa-szerte-0716
http://index.hu/kulfold/ep/2016/11/16/szajer_jozsef_ujra_a_nepparti_frakcio_alelnoke_lett/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0001+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0001+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0307+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0307+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
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európai szemeszterről214 pedig árnyékelőadóként készített beszámolót. A baloldali 

politikus emellett két raportőri véleményt és hat árnyékelőadói véleményt is alkotott 

az elmúlt évek során, zömében szintén az EU költségvetésére vonatkozóan. 

 

A magyar képviselők közül Szanyi Tibor adta ki messze a legtöbb írásbeli 

nyilatkozatot és állásfoglalásra irányuló indítványt. Előbbiből szám szerint 21, 

utóbbiból 166 fűződik a Magyar Szocialista Párt képviselőjéhez. Az írásbeli 

nyilatkozatokat számos különböző szakpolitikai kérdésben használta Szanyi, többek 

között a bűncselekmények áldozatainak védelméről, egészségügyi kérdésekről, 

élelmiszerbiztonságról és technológiai kérdésekről született több nyilatkozat is a 

politikustól. Az állásfoglalásra irányuló indítványok nagy száma ellenére viszonylag 

kevésbé szerteágazó területeket fognak át, jellemzően külpolitikai témájúak és a 

harmadik országok politikai, humanitárius helyzeteire adott reakcióknak tekinthetők.  

 

Szanyi Tibor mindezek mellett a magyar mezőnyből is kiemelkedő, rendkívül aktív 

parlamenti felszólaló és kérdésfeltevő. Szanyi vett részt a legtöbb parlamenti plenáris 

ülésen a magyar EP-képviselők közül. A szocialista politikus emellett 2014 óta közel 

ezer alakalommal kért szót az EP plenáris ülésein, és további másfélszáz alkalommal 

tett fel parlamenti kérdést. A parlamenti munkának ezekben a dimenzióiban is magas 

munkabírást tanúsító politikus megnyilvánulásai széles tematikai palettán mozognak, 

melyben hangsúlyos szerep jut a gazdasági témájú, illetve a magyar vonatkozású 

ügyeknek.  

 

Ugyanakkor, Szanyi Tibor inkább politikai szereplőkkel folytatott összetűzéseivel, 

mintsem európai parlamenti tevékenységével keltette fel a média érdeklődését. Ezek 

közül a baloldali politikus Momentum215 Mozgalommal,216 Gulyás Márton 

aktivistával217 és más politikai szereplőkkel218 folytatott, személyeskedést sem 

nélkülöző vitáiról tudósított leginkább a hazai sajtó. A meghökkentő nyilvános 

megszólalások mellett kevesebb hangsúlyt kapott Szanyi EP-képviselői munkája a 

hírekben, ám ezek sem kerülték el a sajtónyilvánosságot. Beszámolt a média a politikus 

                                                           
214 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-

0019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu  
215 http://hvg.hu/itthon/20170128_Szanyinak_a_markaba_nyomtak_egy_koteg_NOlimpia_alairas_ivet  
216 https://444.hu/2017/02/25/haris-eva-valaszolt-szanyi-tibornak-add-at-a-terepet-azoknak-a-fiataloknak-akik-

kepzettebbek-intelligensebbek-elegansabbak-es-jozanabbak-mint-te  
217 http://www.hirado.hu/2017/02/27/gulyas-marton-feregnek-nevezte-szanyi-tibort/  
218 http://www.blikk.hu/aktualis/politika/szanyi-tibor-gazembernek-nevezte-gyurcsanyt-es-puchot/nmsdplh  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0019+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://hvg.hu/itthon/20170128_Szanyinak_a_markaba_nyomtak_egy_koteg_NOlimpia_alairas_ivet
https://444.hu/2017/02/25/haris-eva-valaszolt-szanyi-tibornak-add-at-a-terepet-azoknak-a-fiataloknak-akik-kepzettebbek-intelligensebbek-elegansabbak-es-jozanabbak-mint-te
https://444.hu/2017/02/25/haris-eva-valaszolt-szanyi-tibornak-add-at-a-terepet-azoknak-a-fiataloknak-akik-kepzettebbek-intelligensebbek-elegansabbak-es-jozanabbak-mint-te
http://www.hirado.hu/2017/02/27/gulyas-marton-feregnek-nevezte-szanyi-tibort/
http://www.blikk.hu/aktualis/politika/szanyi-tibor-gazembernek-nevezte-gyurcsanyt-es-puchot/nmsdplh
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nevéhez fűződő „okosfalva” programról, amely egy kísérleti vidékfejlesztési projekt, 

amelynek elsődleges célja a pontos definíció meghatározása, valamint a jó gyakorlatok 

és a gyakorlatban használható modellek kialakítása.219 EP-képviselői munkájával 

került a hírekbe Szanyi akkor is, amikor egészségmegőrzés és baleset-megelőzés 

összehangolásával, a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolásával, az 

akadálymentesítéssel és a fogyatékkal élő gyermekek elhelyezésével kapcsolatosan 

fordult az Európai Bizottsághoz,220 illetve amikor Soros Györgyöt terjesztette fel az EP 

Európai Polgár díjára.221 Összeségben Szanyi Tibor média megjelenései nem mindig 

tükrözik az EP-beli szakmai és politikai munkáját, amely utóbbiak tekintetében a 

szocialista képviselő egyértelműen a magyar élmezőnyben helyezkedik el.  

 

 

 

4.20. Tőkés László 

 

Az EP Emberi Jogi Albizottságának alelnökeként Tőkés László leginkább az emberi 

jogi kérdésekkel foglalkozott képviselői munkája során, amely főleg az állásfoglalásra 

irányuló indítványok magas számában ragadható meg. A Fidesz által delegált 

kolozsvári születésű képviselő 109 esetben élt ezzel az eszközzel szűk három év alatt, 

a legtöbb esetben az EU-n kívüli, harmadik országok emberi jogi helyzetével 

kapcsolatos állásfoglalásokhoz adta a nevét. Száz feletti állásfoglalásra irányuló 

indítványával Tőkés ebben az egy parlamenti műfajban a legaktívabb magyar EP-

képviselők közé tartozik. A politikus által benyújtott egyetlen írásbeli nyilatkozata 

szintén az emberi jogok védelméről szól, és a lelkiismereti foglyokon végzett 

szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról nyújtotta be a 

néppárti képviselő.222 

 

Tőkés László emellett 22 parlamenti kérdést intézett az Európai Bizottsághoz, ezek egy 

része szintén az emberi jogok védelmével összhangban született, így például egyes 

országok kisebbségi nyelvhasználatával, kisebbségi jogok védelmével. Több kérdés 

született a képviselőtől a "Wake up Europe" által indított európai polgári 

                                                           
219 http://klubhalo.hu/content/milli%C3%A1rdokat-hozhat-szanyi-tibor-programja  
220 http://hir.ma/belfold/politika/az-europai-bizottsaghoz-fordult-szanyi-tibor-kulonbozo-szocialpolitikai-

kerdesekben/426525  
221 http://24.hu/fn/gazdasag/2017/03/29/soros-gyorgyot-jeloli-az-europai-polgar-dijra-szanyi-tibor/  
222 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-

0048%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-0048%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-0048%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
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kezdeményezés regisztrációjáról is. A fideszes képviselő viszonylag kevésszer, 97 

alkalommal beszélt az EP plenáris ülésén, zömében külügyi és emberi jogi témájú 

vitákhoz hozzászólva. A képviselő raportőri, árnyékelőadói tevékenységet nem 

végzett a jelenlegi ciklusban. 

 

A Fidesz listájáról mandátumot szerző erdélyi Tőkés László nem csak az Európai 

Parlamentben volt inaktív, hanem EP-képviselői minőségében a magyarországi 

hírekbe is csak igen ritkán tudott bekerülni. A politikussal a 2016-os román parlamenti 

választási kampány során foglalkozott több alkalommal a sajtó, mégpedig a magyar 

kormánypárt RMDSZ melletti kiállását kifogásolva, miután Kövér László részt vett 

Tőkés Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács pártjának riválisának számító párt 

kampányában,223 de korábban Orbán Viktor nemzetpolitikájáról is hasonlóan 

szkeptikusan nyilatkozott a Fidesz RMDSZ-hez fűződő viszonya kapcsán.224 Tőkés 

kifejezetten az európai parlamenti munkájával akkor szerepelt a hírekben, amikor az 

erdélyi politikus 2015 elején bejelentette, hogy Hajdú-Bihar megye és Debrecen 

képviseletét is ellátja az EP-ben.225 Összességében, ha a frakció nélküli jobbikos 

képviselőket nem számítjuk, akkor Tőkés László volt mind szakpolitikai, mind 

politikai területen a „legláthatatlanabb” magyar EP-képviselő a 2014 óta eltelt három 

évben.  

 

 

 

4.21. Ujhelyi István 

 

Az EP Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának alelnökeként Ujhelyi István 

kifejezetten sok energiát szentel a turizmussal és közlekedéssel összefüggő uniós 

kérdéseknek. Bár a Magyar Szocialista Párt által delegált EP-képviselő raportőrként 

nem készített jelentést, árnyékelőadója volt két közlekedési témájú jelentésnek. Ujhelyi 

három közlekedési/turisztikai véleményt terjesztett be előadóként, ezek a halászattal 

kapcsolatos turizmussal, a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni 

Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezményről, valamint az Uniós Vízumkódex 

létrehozásáról szóló javaslathoz fűztek véleményt. Négy árnyékelőadói véleményében 

pedig – többek közt - az EU éves költségvetéséhez fűzött megállapításokat.  

                                                           
223 http://24.hu/kozelet/2016/12/07/tokes-laszlo-kemenyen-biralta-kover-laszlot/  
224 https://mno.hu/belfold/tokes-laszlo-mar-en-sem-ertem-orbant-1285472  
225 https://444.hu/2015/02/23/romaniai-ep-kepviselo-jarja-ki-debrecen-igazat-brusszelben  
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https://444.hu/2015/02/23/romaniai-ep-kepviselo-jarja-ki-debrecen-igazat-brusszelben
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A képviselő az írásbeli nyilatkozatokat is leginkább a szakterületének számító uniós 

közlekedés és turizmus kérdéseinek hangsúlyozására használta fel, a ciklusban eddig 

tett tíz írásos nyilatkozatából hét ezt a szakpolitikai területet érinti, többek között olyan 

konkrét témákkal, mint például az autópályák leállósávjainak egységesítéséről, a 

fogyatékossággal élő személyeknek szóló uniós vasúti bérletről, az európai UNESCO-

helyszínek védelméről, vagy az akadálymentes turizmusról.  

 

Ujhelyi rendszeresen, eddig összesen 23 alkalommal fogalmazott meg állásfoglalásra 

irányuló indítványt, zömében a harmadik országokban kialakult humanitárius 

válságokra, emberi jogi témákra vonatkozó állásfoglalásokat.  

 

A szocialista politikus a fentiek mellett az egyik legaktívabb magyar felszólaló és 

kérdésfeltevő volt az Európai Parlamentben 2014 és 2017 között. Ujhelyi több mint 

hatszáz alkalommal szólalt fel az EP plenáris ülésén, és összesen százötvennél is több 

parlamenti kérdést tett fel. Más baloldali politikusokhoz hasonlóan a parlamenti 

kérdéseiben elsősorban a magyar kormányt bírálatára és magyarországi ügyekre 

reflektált. 

 

Ujhelyi István a magyar kormány politikájának bírálatával, és ezzel párhuzamosan az 

európai értékek védelmével, valamint EP-képviselői teljesítményének elismerésével 

került be a hazai sajtó híreibe. A politikus a kormány kvótareferendumát,226 Matolcsy 

György jegybankelnök nemzetközi bankpánikot vizionáló kijelentéseit227 bírálta a 

sajtóban, emellett az Európai Csalás Elleni Hivatal 4-es metró ügyében folytatott 

jelentése228 kapcsán konfrontálódott az Orbán-kabinettel uniós törvényhozói 

minőségében. A média emellett beszámolt arról is, amikor Ujhelyi az Európai 

Néppártnak írt levelében lobbizott a Fidesz pártcsaládjából való kizárása érdekében.229 

A magyar médiumok számára hírértékű volt továbbá, hogy az EP 2016 végén 

felfüggesztette a szocialista képviselő mentelmi jogát, miután a Jobbik alelnöke, 

parlamenti képviselője rágalmazásért beperelte.230 Az EP-képviselő - pozitívabb 

kontextusban - szakmai elismeréseivel is bekerült a médiába. Így a sajtó beszámolt 

róla, amikor a szocialista politikus lett az EU ingyenes Interrail programjának egyik 

                                                           
226 http://www.hirado.hu/2016/08/11/ujhelyi-istvan-a-nepszavazas-bun-a-kovetkezo-generacio-fele/  
227 http://www.demokrata.hu/hir/belfold/ujhelyi-istvan-szerint-matolcsy-gyorgynek-tavoznia-kell  
228 http://magyaridok.hu/belfold/nem-fidesz-ujhelyi-hazudik-az-olaf-levelrol-1360486/  
229229 http://propeller.hu/itthon/3277734-kiszivargott-mszp-ujhelyi-istvan-igy-lobbizott-neppartnal-fidesz  
230 https://mno.hu/belfold/felfuggesztette-az-ep-ujhelyi-istvan-mentelmi-jogat-1361463  
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koordinátora,231 valamint amikor a közlekedési és idegenforgalmi bizottsági munkáját 

érintő elismerésként a 2016-os év EP-képviselője megtisztelő címet nyerte el a brüsszeli 

Parliament Magazine szerkesztősége szerint.232 Összeségében Ujhelyi aktív nemzeti 

politikusi szerepet visz az Európai Parlamentben, de eközben a szakpolitikai 

területeket sem hanyagolja el – ez utóbbiakat illetően erős középmezőnyben van a 21 

magyar EP-s képviselő között. 

                                                           
231 http://hir.ma/kulfold/eu-hirek/ujhelyi-istvan-lesz-az-egyik-koordinatora-az-eu-ingyenes-interrail-programjanak/697300  
232 http://index.hu/kulfold/eurologus/2017/03/23/az_ev_ep-kepviseloje_lett_ujhelyi_istvan/  

http://hir.ma/kulfold/eu-hirek/ujhelyi-istvan-lesz-az-egyik-koordinatora-az-eu-ingyenes-interrail-programjanak/697300
http://index.hu/kulfold/eurologus/2017/03/23/az_ev_ep-kepviseloje_lett_ujhelyi_istvan/
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