
Nagy József kétlépcsős kisebbségi EU-s politikát javasolna 

2015 január. Egyhangú néppárti támogatás a kisebbségjogi közmeghallgatás 
mellett.  

Az Európai Parlament LIBE szakbizottságának néppárti előkészítő ülésén 
egyhangúan támogatták a Nagy József (Híd) kezdeményezte közmeghallgatás 
tartalmi koncepcióját. Az őshonos kisebbségekről szóló meghallgatásra 2015. 
április 22-én kerül sor az Európai Parlamentben.  

Az ide vonatkozó Európa Tanács-i kisebbségvédelmi standardok és az Unióban 
működő jó gyakorlatok bemutatása mellett a rendezvény fő témája a “hogyan 
tovább” lesz. 

“Uniós szinten nincs tovább vesztegetni való idő az őshonos kisebbségekre 
vonatkozó jogminimum megalkotására. Ma, amikor egy nagyon komoly globális 
identitás-harc folyik, Európának is össze kell zárnia és megóvnia európaiságunk 
tényezőit, így az alapvető európai sokszínűséget is." - hangsúlyozta a szlovákiai 
magyar politikus.  

Első ízben kerül sor ilyen magas szintű rendezvényre az őshonos kisebbségeket 
illetően az Európai Parlamentben. “Végre sikerült elfogadtatni, hogy az őshonos 
kisebbségek ügyét és igényeit meg kell különböztetni az új kisebbségek, a 
bevándorlók igényeitől.” 

"Az elmúlt hónapok nagyon komoly tárgyalásokkal teltek, ennek köszönhető, 
hogy a tartalmi javaslatot a mai napon egyetlen kritikai megjegyzés nélkül 
fogadtuk el. Sikerült széles nemzetközi körben előkészíteni egy pozitív, 
előremutató koncepciót, kiválóan együttműködve a magyar néppárti delegáció 
tagjaival és a határon túli magyar kollégákkal. 

“A nyilvános meghallgatás pozitív, konstruktív üzenetét a kisebbségi jogok 
legelismertebb nemzetközi szakértői segítik majd közvetíteni a hallgatóság, 
elsősorban az EP képviselők felé. Bízom benne, hogy a meghallgatással sok téves 
mítoszt dönthetünk le és nagy lépést tehetünk az európai kisebbségi 
jogminimum bevezetésének elfogadhatósága érdekében.” 



“Persze sokan borulátók, de úgy gondolom, hogy ha az uniós kisebbségi politikát 
a szubszidiaritás elvével összhangban kétlépcsőssé formáljuk, az a tagállamok 
számára is elfogadható lehet. Az EU állapítja meg a standardokat, míg a 
tagállamok határozzák meg a jogi szabályozás személyi hatályát. Erről is 
szeretnék szakmai vitát folytatni a meghallgatáson.” - fogalmazott Nagy József, 
a Híd párt képviselője.”  

Nagy József Brüsszelben Malina Hedvig érdekében 
figyelmeztette Szlovákiát 

2015 január. „Azt hinné az ember, hogy az Európai Unióban a koncepciós perek 
ideje lejárt. Szlovákiában sajnos nem ez a helyzet.” – hívta fel a figyelmet a 
Hedviga-ügy abszurditására Nagy József, a Híd párt EP képviselője a február 9-
én Strasbourgban megtartott beszédében. 

A szlovákiai magyar diáklány keresztútja 2006-ban kezdődött, miután Nyitrán, 
az utcán megverték, mert magyarul beszélt a mobiltelefonjába. Az elkövetőket 
a rendőrség nem fogta el, Malina Hedviget viszont eljárás alá vonta hamis 
tanúzás vádjával. Több évi meghurcoltatás után végül a Radičová-kormány és a 
Strasbourgi bíróság is igazat adott az áldozatnak, ám ezzel nem ért végett a 
„boszorkányüldözés”. A múlt héten kiderült, hogy miután tavaly az államügyész 
fellebbezett a kerületi bíróság Malina Hedviget újra a vádlottak padjára cibálja. 

Kérdés, hogy a jövő évi választások előtt a fokozódó hazai társadalmi nyomás és 
egy megújult nemzetközi érdeklődés hatására Robert Fico végre békén hagyná-
e a közben Magyarországra üldözött áldozatot. Nagy József ezzel kapcsolatban 
az Európai Parlament plénumán nyilvánosan figyelmeztette Szlovákiát és a többi 
uniós tagállamot: „Teljességgel hitelét veszti nem csak az a politikus, de maga az 
állam is, amelyben szavazatszerzés miatt egy állampolgárt ilyen szégyenletesen 
meghurcolhatnak és kiüldözhetnek a hazájából.” 

Forrás: www.bumm.sk 

	
	
	
	



A víz közkincs, nem pedig árucikk 

2015 február. Nagy Józsefet, a Híd EP képviselőjét nevezték ki az Európai 
Parlament petíciós bizottságában a „Jog a vízhez - Right2Water” című dosszié 
néppárti felelősének. A volt környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta: „Nem 
szabad az ivóvizet egyszerű árucikként kezelni. A víz közkincs, s ehhez 
méltóan kell megbecsülnünk.”  

A Right2Water című dosszié az első sikeres polgári kezdeményezés alapján 
került az Európai Parlamentbe. A kezdeményezést több, mint 1,8 millió ember 
írta alá.  

„Csallóközi emberként, tudva, hogy szűkebb hazám micsoda ivóvízkészletet 
tudhat magáénak, fokozott figyelemmel követtem mindig is ezt a témát. Az 
ivóvízhez való jog az alapvető emberi jogok egyike, s óriási a felelősségünk ma, 
hogy a következő nemzedékeknek se hazardírozzuk el ezt a kincsét. Éppen 
ezért örülök a néppárti megbízatásnak, s hogy az Európai Parlamentben 
folytathatom a még miniszterként megkezdett munkát.” – nyilatkozta Nagy 
József.   
 
A kisebbségi jogok a konfliktus-megelőzés eszközei 
 
2015 március. Az Európai Néppárt március első hetében, Brüsszelben tartotta 
politikai közgyűlését. Az európai politikáért felelős munkacsoport ülésén Nagy 
József, a HÍD EP képviselője az őshonos kisebbségek jogairól terjesztett be 
módosító indítványt a Néppárt őszi madridi kongresszus-dokumentumához. 

"Vissza kell térnünk az unió alapító gondolatához, mégpedig a népek 
megbékéléséhez. Az Európai Néppártnak támogatnia kell minden 
kisebbségvédelmi intézkedést, a jogok és garanciák ugyanis a 
konfliktusmegelőzés legjobb eszközei. Éppen ezért javasoltam az Európa Tanács 
kisebbségvédelmi joganyagának átvételét az uniós gyakorlatba.” - nyilatkozta 
Nagy József. 

Az előterjesztésről az Európai Néppárt 2015. október 22 - i madridi 
kongresszusán születik majd döntés. 



Már ötödik éve támogatjuk a „Tisztítsuk meg Szlovákiát" 
tavaszi takarítást a Föld Napja alkalmából! 
 
2015 május. Büszkén mondhatjuk, hogy ez ma hazánk legnagyobb 
tömegmozgalma, sok ezer iskola, önkormányzat, polgári szervezet és sok tízezer 
fiatal és idős önkéntes kapcsolódik be, többnyire e név alatt a tavaszi 
környezetszépítésbe. Idén 532 szervezet köztük önkormányzatok, iskolák, 
sportklubok, tűzoltó-, vadász- és halásztársulások és polgári társulások és több, 
mint 20 ezer önkéntes kapcsolódott be a mozgalomba. 
 

Van szavunk az Európai Parlamentben! 

2015 május. Nagy József, a HÍD párt EP képviselője meghívására 2015. április 
20. és 23. között nyolcvan szlovákiai magyar látogathatott el az Európai Unió 
fővárosába, Brüsszelbe, s nézhette meg közelről, hogy is működik az Európai 
Parlament. 

A vendégek között polgármesterek, újságírók és a szlovákiai magyarság ügyét 
szívükön viselő közéletben is aktívan szerepet vállaló emberek voltak. 
Örömünkre, a HÍD parlamenti frakciójának több tagja, köztük a pártelnök Bugár 
Béla is részt vett a látogatáson. A meghívás apropója a Nagy József 
kezdeményezte néppárti közmeghallgatás volt az őshonos kisebbségekről az 
Európai Parlamentben. A rendezvényre április 22-én került sor, s ki kell emelni, 
hogy a témában uniós szinten ez az első ilyen magas szintű rendezvény.  
Nemzetközi szakértők és a téma iránt elkötelezett politikusok fogalmazták meg, 
hogy az uniónak szüksége van saját kisebbségpolitikára. Ennek egyik pillére a 
közös uniós jogminimum, másik pillére pedig a tagállamok szabad keze a 
jogminimum személyi hatályát illetően lenne. A brüsszeli utazás nem csak a 
szakmáról szólt. Vendégeinknek alkalmuk nyílt belekóstolniuk egy kicsit Belgium 
nevezetességeibe is, mégpedig szó szerint a sörbe és a csokoládéba is. 
Bízunk benne, hogy az út mindenkinek tetszett, s hogy az utazás fáradalmait 
feledtették az együttlét élményei. 

 



Nagy József Brüsszelben Malina Hedvig érdekében 
figyelmeztette Szlovákiát 
 
2015 május. „Azt hinné az ember, hogy az Európai Unióban a koncepciós perek 
ideje lejárt. Szlovákiában sajnos nem ez a helyzet.” – hívta fel a figyelmet a 
Hedviga-ügy abszurditására Nagy József, a Híd párt EP képviselője a február 9-
én Strasbourgban megtartott beszédében. 

A szlovákiai magyar diáklány keresztútja 2006-ban kezdődött, miután Nyitrán, 
az utcán megverték, mert magyarul beszélt a mobiltelefonjába. Az elkövetőket 
a rendőrség nem fogta el, Malina Hedviget viszont eljárás alá vonta hamis 
tanúzás vádjával. Több évi meghurcoltatás után végül a Radičová-kormány és a 
Strasbourgi bíróság is igazat adott az áldozatnak, ám ezzel nem ért végett a 
„boszorkányüldözés”. A múlt héten kiderült, hogy miután tavaly az államügyész 
fellebbezett a kerületi bíróság Malina Hedviget újra a vádlottak padjára cibálja. 
Kérdés, hogy a jövő évi választások előtt a fokozódó hazai társadalmi nyomás és 
egy megújult nemzetközi érdeklődés hatására Robert Fico végre békén hagyná-
e a közben Magyarországra üldözött áldozatot. Nagy József ezzel kapcsolatban 
az Európai Parlament plénumán nyilvánosan figyelmeztette Szlovákiát és a többi 
uniós tagállamot: „Teljességgel hitelét veszti nem csak az a politikus, de maga az 
állam is, amelyben szavazatszerzés miatt egy állampolgárt ilyen szégyenletesen 
meghurcolhatnak és kiüldözhetnek a hazájából.” 

Az EU védelmezze a vallásszabadságot! 

2015 május. Nagy József: “Kenya, Isis, Irak, Líbia. Középkori vallásháború 21. 
századi fegyverekkel.” A kenyai Garissa-i Egyetem 142 hallgatójának 
lemészárlásáról az Európai Parlamentben is megemlékeztek. 

A hidas EP képviselő Nagy József felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy a 
kenyai mészárlás elkövetői vallási konfliktust és félelmet akartak kelteni, mely 
muzulmánok és keresztények viszonyát terheli meg. "Fel kell ismernünk, hogy 
ez a támadás egy kisszámú aljas szélsőséges oldalról jön és óvakodnunk kell a 
kollektív bűnösség elvétől. Tehetetlenségi érzésünk nem szabad, hogy 
megmérgezze működő sokszínű világunkat, az elkerülhetetlenül közös jövőnket. 



Határozott és hatékony tettekre, segítségnyújtásra van szükség a világ üldözött 
keresztényeinek megsegítésére. Ami számunkra itt nyugaton természetes, az a 
világ többi részén kiváltságnak számít." - hangsúlyozta a néppárti Nagy József. 

1 millió örmény áldozatra emlékezett Európa 
 
2015 május. A múlttal való szembenézés elengedhetetlen a megbékéléshez! 
A törökországi örmény népirtás 100. évfordulójára emlékezik a világ, amikor 
több mint egymillió kelet-anatóliai örmény vesztette életét. 

Az Európai Parlamentben is napirendre került a téma. Nagy József, hidas EP 
képviselő felszólalásában többség és kisebbség együttélésének szempontjából 
vizsgálta a kérdést.  
"Sajnos 1914-’15-ben nem sikerült megvalósítani, hogy a török többség és az 
örmény kisebbség békés eszközökkel oldja meg problémáit, és ahogyan a 
múltban sem volt megoldás az ellenségeskedés, az elnyomás, a népirtás, sem 
egyéb más erőszakos eszközök, úgy ma sem az. Az elrettentő szankciók 
alkalmazása a kisebbséggel szemben csak még inkább elmélyíti a konfliktusokat 
és a viszályt. Törökország és Örményország máig szenved az elkövetett 
embertelen bűnök miatt." - fejtette ki Nagy József.  
"Rendkívül fontos a múlttal való szembenézés a vitarendezés és a megbékélés 
szempontjából. Ez az egyetlen út előre, ez mindkét fél hosszú távú érdeke, mely 
elindíthat együttműködést, előrelépést mind politikai, mind gazdasági téren. 
Úgy gondolom, ez az üzenet nemcsak török - örmény viszonyban értelmezhető, 
hanem ugyanúgy érvényes más kisebbségek, mint például a szlovákiai 
magyarság viszonylatában is." - nyilatkozta a dunaszerdahelyi politikus. 

Nagy József: A kisebbségi jogok a konfliktus-megelőzés 
eszközei 

2015 május. Az Európai Néppárt március első hetében, Brüsszelben tartotta 
politikai közgyűlését. Az európai politikáért felelős munkacsoport ülésén Nagy 
József, a HÍD EP képviselője az őshonos kisebbségek jogairól terjesztett be 
módosító indítványt a Néppárt őszi madridi kongresszus-dokumentumához. 

"Vissza kell térnünk az unió alapító gondolatához, mégpedig a népek 
megbékéléséhez. Az Európai Néppártnak támogatnia kell minden 



kisebbségvédelmi intézkedést, a jogok és garanciák ugyanis a konfliktus 
megelőzés legjobb eszközei. Éppen ezért javasoltam az Európa Tanács 
kisebbségvédelmi joganyagának átvételét az uniós gyakorlatba.” - nyilatkozta 
Nagy József. 

A víz közkincs, nem pedig árucikk! 
 
2015 május. Elsöprő többséggel mondta ki Brüsszelben az Európai Parlament 
petíciós bizottsága, hogy a vízhez való jog alapvető emberi jog, elismerve ezzel 
a "Right 2 Water" című európai polgári kezdeményezés céljainak legitim 
voltát. A téma néppárti felelőse a hidas EP képviselő, Nagy József volt. 
 
Nagy József nagy sikerként értékelte a tegnapi szavazást: "Valamennyi módosító 
javaslatom beépült a bizottság véleményébe. Két fő üzenetem volt. Az európai 
polgári kezdeményezés intézményének megerősítése kulcsfontosságú, hiszen az 
unió hitelessége múlik azon, hogy a polgárok valóban gyakorolhassák a 
részvételi demokrácia adta jogaikat. A másik pedig, hogy a víz közkincs, s nem 
válhat árucikké, illetve jogosulatlan nyerészkedés forrásává. Úgy gondolom, 
egyértelmű üzenetet sikerült megfogalmaznunk mind az uniós intézmények, 
mind pedig a polgárok felé." - zárta szavait a dunaszerdahelyi politikus. 

 
Strasbourg: Úton az uniós kétpilléres kisebbségvédelmi 
rendszer felé 
 
2015 május. Nagy József, a HÍD EP képviselője szerint az EU konkrét garanciákat 
és védelmet kell, hogy biztosítson az őshonos nemzeti kisebbségeknek. 
A képviselő az áprilisi strasbourgi plenáris ülésen felszólalásában kifejtette, hogy 
el kell fogadni az uniós kisebbségi minimum standardokat, s felállítani egy 
intézményrendszert a betartatásukra. "Úgy gondolom, végre megvan a politikai 
közhangulat egy valódi előrelépés irányába. Az Európai Unióban kétpilléres 
kisebbségvédelmi rendszert javaslok kialakítani, ahol továbbra is a tagállamok 
határozhatják meg a jogrendszerük által elismert őshonos nemzeti 
kisebbségeket. Ezen kisebbségek számára viszont szükség van egy uniós 
minimális standard kialakítására. Egyúttal a tagországoknak megmarad a 



jogköre ezeket a minimális standardokat a helyi igényekhez igazítva szélesíteni. 
Hasonló kétpilléres módszert sok más területen tagországi hatáskörben már 
sikeresen alkalmazz az Unió. Így nincs szükség alapszerződés-módosításra, mert 
nem sérül a tagállamok hatásköre.“ - hangsúlyozta a szlovákiai magyar politikus. 
"Végre megmozdulni látszanak a hegyek. A múlt héten sikerült egy magas szintű 
néppárti meghallgatást tartanunk a témában. Ennek is a fő üzenete a 
továbblépés követelménye volt. Mindannyiunk - többség és kisebbség - jövője 
függ ettől." - nyilatkozta a hidas Nagy József. 
 

Tarthatatlan a helyzet a Földközi-tengeren és a befogadás 
könnyítése még ronthatja! 
 
2015 május. A kvótarendszert inkább a költségek és nem a menekültek 
elosztására kell kialakítani és csak a háborús üldözöttekre vonatkozzon, akik 
nem akarnak itt maradni. A bevándorlás maradjon tagországi jogkör, amíg a 
szociális ügyek nem lesznek egységes EU szinten biztosítva. 

Nagy József EP képviselő (HÍD) arra figyelmeztetett, hogy: "Abban mindenki 
egyetért, hogy a helyzet tarthatatlan, hiszen ezrek veszítik életüket a nyílt 
tengeren. Humanitárius kötelességünk az üldözöttek megsegítése és tragédiák 
megelőzése a Mediterrániumban. De ne tévesszük össze a gazdasági migrációt 
és a politikai, háborús menekülteket.“ Az Európai Tanács rendkívüli ülésén, 
valamint az Európai Parlamentben a Mediterrániumban kialakult helyzet a 
legégetőbb téma. “A kötelező befogadási kvótarendszerrel csak akkor 
tudok  egyetérteni, ha ez kielégítően szétválasztható. Véleményem szerint a 
politikai, háborús menekültek nem integrációs célból érkeznek az EU-ba, ezért 
tisztességes életkörülményeket kell számukra kialakítani, de csak átmeneti 
időre, amíg vissza nem térhetnek hazájukba. E célból értelmetlen tagországokra 
bontani az ellátási terheket, és az Uniónak kellene felvállalni a táborok 
fenntartását, optimalizálva azok elhelyezését.”- nyilatkozta Nagy József a 
szavazás után. Eszerint azokat, akik nem terveznek hazatérni vagy nem 
hajlandóak a felállított menekült táborokban maradni, gazdasági 
bevándorlóknak kellene tekintenünk és esetükben csak önkéntes vállalások 
alapján várható el a tagállamoktól, hogy befogadják őket, vagy az Unión kívülre 
való visszatoloncolásuk a lehet a képviselő szerint a megoldás, ami majd 



megfékezi az illegális bevándorlást. “A gazdasági migráció stratégiáját pedig a 
regionális demográfiai, szociális és munkanélküliségi és nem GDP-s mutatók 
alapján kell kialakítani. Amíg a szociális politika tagországi felelősség marad, a 
bevándorlási politika, ami ennek komoly meghatározója, szintén tagországi 
hatáskörben kell, hogy maradjon.”- nyilatkozta a dunaszerdahelyi EP képviselő 
a sajtónak. A szlovákiai magyar politikus szerint cselekedni kell. A legsürgetőbb 
lenne a Mare Nostrum műveletet felújítani. Ma már tíz EU-s tagország kíván 
hajókat és helikoptereket küldeni a térségbe. Emellett az EU-nak pedig mindent 
meg kell mozgatnia, hogy stabilizálódjon a belpolitikai és gazdasági helyzet a 
forrásországokban, a Közel-Keleten és Közép-, és Észak-Afrikában. “Elsősorban a 
gazdasági diplomácia és a nyomásgyakorlás az ottani rezsimekre a 
leghatékonyabb fegyver. Mert ebben nekünk, európaiaknak is van 
felelősségünk." - zárta le Nagy József, EP képviselő. 

Az EnvirART 2015 környezetvédelmi vetélkedő 
kiértékelésének eredményei 

2015 május.  

Speciális Alapiskola Királyhelmec 
József Attila Alapiskola Vásárút 
Tallósi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola 
Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 
Ipari Szakközépiskola Komárom 
Párkányi Szakközépiskola 
Alapiskola Marcelháza 
Corvin Mátyás Alapiskola Somorja 
Cakói Magyar Tannyelvű Alapiskola 
Rozsnyói Egyházi Református Magyar Tanynyelvű Alapiskola 
 
Közönségdíj: 
Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola 
 

Speciális díj: 
Magyar Tannyelvű Alapiskola Tejfalu 
 



Óvodák díj: 
Málas község és óvoda 
 
EnvirART 2015 DÍJ: 
Bél Mátyás Alalpiskola Somorja 
 
 
EnvirArt 2015 – Iskolák és iskolások mutatták meg, mit 
csinálunk rosszul és mihez kezdjünk! 

2015 május. Pénteken tartották az EnvirArt 2015 elnevezésű kreatív 
környezetvédelmi verseny kiértékelését a Therma hotelben. 

A versenyt Nagy József (Híd) európai parlamenti képviselő kezdeményezte, aki 
a díjátadóval egybekötött záróeseményen is részt vett. Elmondta, hogy öt éve 
indult a Tisztítsuk meg Szlovákiát elnevezésű kezdeményezés, és idén ezt 
szerették volna valamilyen módon kiterjeszteni a környezetvédelemmel 
összefüggő más területre is. 

 „Évről évre mindig egy kicsit többen kapcsolódtak be ebbe a kezdeményezésbe, 
idén már országszerte 520 csoport, szervezet, önkormányzat vagy aktivista, és 
érezhető volt, hogy ahol ebben részt vettek, ott valóban kevesebb lett a szemét” 
– szögezte le. 

Elárulta, hogy szerették volna, hogyha idén ez már nemcsak a takarításról 
szólna, de a környezetvédelem propagációját sem hagyják el. „Bevallom, hogy 
önök is inspiráltak azzal, hogy némely iskolánál a takarítási akció a 
környezetvédelmi oktatásról és a kreativitásról is szólt, ezt szerettük volna 
összefogni” – húzta alá. 

Az EnvirArt célja ennek értelmében az volt, hogy formabontó ötletekkel hívja fel 
a figyelmet a környezetszennyezésre és –védelemre a művészet eszközeivel. 
Ezen belül alapiskolások, középiskolások, illetve pedagógusok, önkormányzatok 
és szervezetek számára hirdettek meg kategóriákat. Országszerte 70 dél-
szlovákiai iskolából összesen 120 pályamunkát küldtek be, köztük rajzokat, 
festményeket, videókat, szabadtéri installációkat vagy újrahasznosított 
hulladékból épített eszközöket. 14 pályamunkát választottak ki, melynek 



készítője felkészítő tanárával együtt ingyenes tanulmányi úton vehet részt 
Strasbourgban. 

Strasbourg, szeminárium: Kényszermunka, sovinizmus, 
kitelepítések, kisebbségi jogok eltiprása. 

2015 június. Nem Közép-Európa, hanem Luxemburg, Belgium, Franciaország és 
Németország XX. századi történelméről hallhattak személyes beszámolókat a 
szlovákiai magyarok. Nekik sem volt könnyű, mégis képesek voltak a 
megbékélésre. 

2016. június 9-én, nemzetközi szemináriumon vettek részt Nagy József EP 
képviselő hazai vendégei az Európai Parlamentben. A luxembourgi származású 
Romain Strasser EPP munkatárs és a bajor néppárti politikus, Bernd Posselt 
beszédeikben arra világítottak rá, hogy a francia - német megbékélésnek milyen 
következményei voltak a háború után nemzeteik sorsát illetően. A magasrangú 
felszólalók örömmel osztották meg tapasztalataikat a magyar szlovák vegyes 
társasággal, s buzdították a résztvevőket, hogy legyenek motorjai a közép-
európai megbékélési folyamatoknak. "A nyugat-európai példákból lehet 
tanulni, azonban nekünk Közép-Európában meg kell találnunk a saját útjainkat 
egymás felé." - hangsúlyozta a vendéglátó Nagy József, hidas EP képviselő. 

EnvirArt 2015 – kiértékelés 

2015 június. Iskolák és iskolások mutatták meg, mit csinálunk rosszul és mihez 
kezdjünk! 

A versenyt Nagy József (Híd) európai parlamenti képviselő kezdeményezte, aki 
a díjátadóval egybekötött záróeseményen is részt vett. Elmondta, hogy öt éve 
indult a Tisztítsuk meg Szlovákiát elnevezésű kezdeményezés, és idén ezt 
szerették volna valamilyen módon kiterjeszteni a környezetvédelemmel 
összefüggő más területre is. „Évről évre mindig egy kicsit többen kapcsolódtak 
be ebbe a kezdeményezésbe, idén már országszerte 520 csoport, szervezet, 
önkormányzat vagy aktivista, és érezhető volt, hogy ahol ebben részt vettek, ott 
valóban kevesebb lett a szemét” – szögezte le. Elárulta, hogy szerették volna, 
hogyha idén ez már nemcsak a takarításról szólna, de a környezetvédelem 



propagációját sem hagyják el. „Bevallom, hogy önök is inspiráltak azzal, hogy 
némely iskolánál a takarítási akció a környezetvédelmi oktatásról és a 
kreativitásról is szólt, ezt szerettük volna összefogni” – húzta alá. 
Az EnvirArt célja ennek értelmében az volt, hogy formabontó ötletekkel hívja fel 
a figyelmet a környezetszennyezésre és –védelemre a művészet eszközeivel. 
Ezen belül alapiskolások, középiskolások, illetve pedagógusok, önkormányzatok 
és szervezetek számára hirdettek meg kategóriákat. Országszerte 70 dél-
szlovákiai iskolából összesen 120 pályamunkát küldtek be, köztük rajzokat, 
festményeket, videókat, szabadtéri installációkat vagy újrahasznosított 
hulladékból épített eszközöket. 14 pályamunkát választottak ki, melynek 
készítője felkészítő tanárával együtt ingyenes tanulmányi úton vehet részt 
Strasbourgban. 

INTELLIGENS HATÁROK? 

2015 június. Központi	határregisztrációs	rendszert	sürget	az	Európai	Parlament	

Nagy József: “Gyors, elektronikus külső határellenőrzéssel az illegális 
bevándorlás fékezhető ugyan, de ez sem lesz egy csodaszer”. Az Unió egysége 
és biztonsága szempontjából rendkívül fontos külső határainak sokkal jobb 
védelme. A jelenlegi tervek szerint a határregisztrációs rendszer megkönnyítené 
a gyakran az Unióba utazók ellenőrzését, ami nemcsak számukra, de az uniós 
szervek számára is komoly idő és energia-spórolást jelentene. Ráadásul az 
elektronikus rendszerrel és a biometrikus adatok kihasználásával hatékonyabbá 
tehetnénk a visszaélések felderítését az Unióban való tartózkodással 
kapcsolatban. A technológia már évek óta létezik, de értelme csak akkor lesz, ha 
egységes rendszerbe kapcsolódnak a tagállamok. "Úgy gondolom, hogy a 
mostani rendszer elavult és simán átverhető. Nem beszélve az elkövetkező tíz 
év várható ugrásszerűen növekedő terhelésével." - mutatott rá Nagy József, 
néppárti politikus. Becslések szerint 2030-ra az utasok száma csak a légi 
határátkelőhelyeken 80%-kal, 400 millióról 720 millióra növekszik majd.  "Két 
nagy elvárásom van a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatban. Legyen 
egyszerű és legyen biztonságos." - hangsúlyozta strasbourgi felszólalásában a 
dunaszerdahelyi EP képviselő. 

 



Virtuális bűnözés - reális károk 

2015 június. A félelem és a bizalomvesztés alapjaiban rengetheti meg az 
internetes világot, tavaly közel 340.000.000.000, azaz 340 milliárd eurónkba 
kerültek az internetes támadások, nem beszélve a büntetlen 
emberkereskedelemről, embercsempészetről és a fegyverforgalmazásról.	

A Globális Gazdasági Fórum jelentése szerint a megfelelő védelmi rendszerek 
hiánya az egyik legnagyobb problémája a globális gazdaságnak. Meg kell találni 
az egyensúlyt a szólás-szabadság és a magánélet védelme között.  
Az internet az egyik legfontosabb stratégiai eszköze a modern társadalomnak és 
az utóbbi 10 évben növekvő veszélybe került. Nem csak a közigazgatás és a 
gazdaság van veszélyben, de az emberek magánélete is szorosan kötődik az 
adatátvitel biztonságosságához. A kapcsolatbiztonság és a tartalmak 
hitelvesztése pedig a társadalom destabilizálásához is vezethet, ez csak idő 
kérdése. Gondoljunk csak az internet-bankingra - a bizalomvesztés egyik napról 
a másikra lebéníthatja a gazdaságot." “ Ideje, hogy a bűnüldözés ne csak távolról 
kövesse a bűnözők technikai felkészültségét. Ami pedig még fontosabb, hogy 
nem tűrhetjük a magánélet védelme ürügyén, hogy a cyber-betyárok a virtuális 
világból támadva büntetlenül rabolják el reális értékeinket, veszélyeztessék 
gyermekeink biztonságát. Úgy gondolom, a polgárok elsősorban a biztonságuk 
megóvását várják el az uniótól" - hangsúlyozta a Nagy József néppárti képviselő.	

A kisebbségektől nem kell félni, ha megkapják a jogaikat 

2015 június. Kétpilléres uniós kisebbségvédelmi rendszer felállítását javasolta 
Nagy József, amihez eredmény-orientált stratégiára van szükség. 

A képviselő a Kisebbségi Munkacsoport ülésen beszámolt az őshonos 
kisebbségekről szervezett sikeres néppárti közmeghallgatásról, javasolva a más 
frakciókban ülő kollégáinak, hogy hasonló menettel a saját politikai 
csoportosulásukban is igyekezzenek megszervezni a politikai akaratot az 
őshonos kisebbségek ügyének felkarolására. "Szembe kell néznünk a ténnyel, 
hogy a többségi nemzeteknek gyakran félelmeik vannak a kisebbségektől. Az is 
tény, hogy ezek a félelmek sokszor nem alaptalanok. Ezért elsősorban azt kell 
megértetnünk, hogy egy uniós kisebbségi stratégiával nem a múlt ügyeit akarjuk 



újra nyitni, nem is a bevándorlók - azaz az új kisebbségek- vallási, kulturális és 
gazdasági problémáit szeretnénk megoldani. A mi célunk Európa évszázados, 
hagyományos sokszínű identitásának megőrzése, az őshonos kisebbségek 
védelme" - hangsúlyozta a csallóközi politikus. Nagy József kétpilléres 
kisebbségvédelmi rendszer felállítását szorgalmazza. Az egyik bázisa ennek a 
kötelező uniós jogi normák lesznek, másik bázisa pedig a tagállamokban lesz, 
melyek az uniós jogminimumot a helyi igényekhez igazítják majd. 

Nagy József (HÍD): Ne legyen a jövő Európája csak egy 
megkopott turistacélpont 

2015 június. A transzatlanti beruházási és kereskedelmi egyezmény - TTIP - 
politikai játékká vált a tagállamok kezében	

(Az EU-USA között megkötendő szabadkereskedelmi egyezményről 
elhalasztották a szavazást az Európai Parlamentben.) 

Amikor körülöttünk a világban sorra kötik meg a közös piacokról szóló 
egyezményeket, amikor Oroszország Kínával, Kína Indiával és Indokínával 
szövetkezik, sőt hamarosan megkötik a Dél-Amerikát, a Pacifikumot és az 
Amerikai Egyesült Államokat összekötő szabadkereskedelmi egyezményt, akkor 
az Európai Unió egyszerűen nem tehet úgy, hogy nincs szüksége a piacainak 
bővítésére. 

"A TTIP egyezmény kritizálása az egyes politikai csoportosulások 
versengésének eszközévé vált, melynek ára akár a megegyezés elutasítása is 
lehet. Ez a célja legalábbis a TTIP ellenzőinek, akik nem mind csak önzetlen, 
lelkes civil aktivisták" - figyelmeztetett  Nagy József hidas EP képviselő a 
szavazás elhalasztását követően szerdán Strasbourgban. 

"Felelőtlenség a polgárok riogatása, illetve az összeesküvési elméletek 
terjesztése. Aláássák az EU egyetlen esélyét arra, hogy kilábaljon az évek óta 
tartó válságból, s hogy együtt az USA-val a világ vezető gazdasági erejévé 
váljon." A néppárti képviselő szerint két egyenértékű gazdasági rendszerről van 
szó, többnyire kiegyensúlyozott kereskedelmi mutatókkal, melyek csak 
növekednének, ha a két nagyhatalom jogszabály-anyagát fokozatosan 



harmonizálnánk egymással, elhárítva ezáltal a felesleges engedélyeztetési, 
vámügyi és adminisztratív akadályokat. Ez a gyakorlatban nagyobb kínálatot 
illetve jobb árakat jelentene a felhasználóknak, a kerekedőknek pedig igaz, hogy 
megnövekedett versenyt hozna, de egyben kétszeres belső piacot is. 

"Én nem szeretném, ha a jövő Európája egy turista-desztinációként, skanzen-
kontinensé válna. Azokat a valós veszélyeket, melyek miatt a transzatlanti 
egyezményt egyes csúcs-vezetők elutasították, már rég felfedtük, s vagy 
orvosoltuk a problémákat, vagy pedig kizártuk őket a harmonizációból." 

Az Európai Parlament az Európai Bizottság számára fogalmazta meg ajánlásait a 
tárgyalásokat illetően, de az EP elnöke Martin Schultz, a szociáldemokrata 
frakció témát illető megosztottsága miatti aggodalomból elnapolta erről a 
szavazást. A szocialista törés a frakcióban azután következett be, hogy egyes 
szocialista vezetők hazai, tagállami környezetben váratlanul negatív, elutasító 
álláspontot fogalmaztak meg a készülő egyezményről. 

"A kategorikus szembenállás és elutasítás ezidáig az extrém bal- és az extrém 
jobboldali pártok retorikájához tartozott. Éppen ezért meglep, hogy a francia, 
német és olasz szocialisták így felültek a populizmus vonatára. Az a kicsinyke 
politikai tőke, amit ebből hazai pályán kovácsolni tudnak, nagyon nagy árat 
követel tőlünk" - jelentette ki Nagy József 

"Lehetőségünk van létrehozni a legerősebb kétoldali gazdasági blokkot, mely 
majd meghatározhatja a nemzetközi normákat" - hangsúlyozta Nagy. 
Ugyanakkor a képviselő arra is rámutatott, hogy a jelenlegi harmadik 
országokból származó importot sokkal egyszerűbben tudjuk majd a transzatlanti 
egyezmény adta egyszerűsített üzletkötési lehetőségekkel helyettesíteni, ami 
további belső piaci tartalékokat rejteget. 

Az egyezményt 2013 óta készítik elő, s amióta a tárgyalások titkosságának 
kritikája megfogalmazódott, nagyon erős és élénk nyilvános vita folyik arról, 
hogy az egyezménynek mit és hogyan kellene tartalmaznia illetve mit kellene 
belőle kizárni. Sokan prioritásból elutasítják az egyezményt, azonban ennek a 
szövetségnek köszönhetően végre a mi kis- és középvállalkozásaink is 
hozzáférnének az amerikai közbeszerzésekhez, ahol a részvételt a mai napig az 



európaiak számára 32%-ra korlátozzák, míg ugyanez a szám az amerikai cégek 
versenybe-szállását illetően az európai piacon 85%. Ez például egy egyértelmű 
előnye lenne a TTIPnek a számunkra a gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtések mellett. 
 

Az EU megszünteti stratégiai partnerségét Moszkvával 

2015 június. Nagy József: Bármit állít Moszkva, tudjuk, hogy az ukrán 
szakadárok az aknavetőiket és katyusáikat nem a donyecki sarki háztartási 
boltban vásárolják. 

A Krím-félsziget erőszakos annektálását az EU nem fogadhatja el. “ Ellenkező 
esetben el tudják képzelni, hogy milyen érzésük lehetne a Balti országok 
lakosainak, vagy a sokat szenvedett lengyeleknek, ha az EU szemet hunyna vagy 
jóváhagyná az orosz terjeszkedés első lépését? Ürügy az agresszióra mindig 
akad, valahol az orosz kisebbséget, máshol csak egyszerűen az orosz katonai 
vagy üzleti stratégiai érdekeket fogják feltüntetni.”- figyelmeztetett a Híd EP 
képviselője.  
A szituáció az elmúlt hónapokban nemhogy javult volna, de csak romlott. 
Ukrajnában nem csak a felkelők finanszírozása és felfegyverzése, kiképzése 
folyik. Fizetett orosz propagandisták árasztják el az internetet, hogy az orosz 
álláspontot védjék, s destabilizálják az uniós közvéleményt a kérdésben. 
Eközben nagy erőkkel folyik a történelem-hamisítás, s a katonai agressziónak 
sincs vége Ukrajnában. 

“Sürgetem, hogy az EU egységesen, s határozottabban lépjen fel a helyzet 
stabilizálása érdekében. Saját jól felfogott érdekünkről van szó, hiszen a Fekete-
tenger stratégiailag kulcsfontosságú terület számunkra, s szembe kell néznünk 
a realitással, hogy az egyensúly megbomlott, Oroszország katonailag rendkívül 
megerősítette a pozícióját. Az EP nagy többséggel állt ki végül a mellett, hogy a 
Krím önkényes bekebelezését, a maláj személyszállító gép lelövését, az 
önkényes fekete-listák felállítását, a média szabadságának korlátozását nem 
feledtethetik az előnyös orosz üzletek ígéretei sem. Következetesen tartani kell 
magunkat az álláspontunkhoz, s a szankciók fenntartásával és megerősítésével 
ösztönözni Putyint a konszolidációra.”- nyilatkozta Nagy József EP képviselő. 
	



Az esélyegyenlőség és egyenjogúság nem egyformaság! 

2015 június. Az Európai Parlament júniusi plenáris ülésén fogadta el jelentését 
a nők és férfiak esélyegyenlőségéről. 

Sajnálatos módon a liberális frakciók ennek a fontos témának a farvizén evezve 
figyelemelterelés céljából ismét behozták a gender ideológiát. Nagy József, 
hidas EP képviselő a szavazáson tartózkodott. Szerinte a megosztó témákat 
külön stratégiaként kell az EU-ban tárgyalni, nem pedig mindig más ügyek 
mellett, sunyi módon megpróbálni becsúsztatni és elfogadtatni. 
"Uniós stratégiaként valós lépéseket várok el a nők és férfiak közötti 
egyenlőségért, koncentrálva elsősorban a gazdasági és közéletben való egyenlő 
lehetőségekért, a két nem közötti különbségek elismeréséért, elfogadásáért és 
ezeknek a társadalom javára való fordításáért. Nem vagyunk robotok, nem 
uniformist akarunk mindenkire húzni. Férfiak és nők vagyunk, akiknek 
mindannyiunknak meg kell adni a lehetőséget az érvényesülésre, s 
boldogulásra. Itt az ideje, hogy a stratégiánk konkrét lépések sorozatából 
álljon"- nyilatkozta a néppárti politikus, aki a támogatandó pontok miatt nem 
szavazott a stratégia ellen, hanem tartózkodott. 
Az unióban átlagosan még mindig 16,4%-os bérkülönbségek vannak abból 
adódóan, hogy valaki férfiként, vagy nőként végez el egy munkát. A legtöbb 
tagállamban még kvótákkal sem tudják elérni, hogy női vezetők kerüljenek a 
gazdasági- illetve közéletbe. Az elfogadott jelentés ezen a helyzeten is kíván 
segíteni. 
"A néppárti frakció elhivatott az esélyegyenlőségért. Ahhoz viszont, hogy valódi 
eredményt érjünk el a munkaerőpiacon, az oktatásban vagy a döntéshozásban 
tapasztalható diszkrimináció ellen, a tagországoknak kell nagyon sok területen 
változtatniuk" - hangsúlyozta felszólalásában Nagy József.  

Pár hét múlva indul a parlagfű szezon. 

2015 június. Az EU-ban évente 12 milliárd Euró kárt okoznak az invazív 
növényfajok.  

A mérsékelten száraz éghajlatú Közép-Európában a légúti allergiás betegek 80 
%-ka, így Szlovákiában is több százezer ember szenved parlagfű-asztmától. A 



sújtottak száma a déli járásokban, ahol a melegebb éghajlatú síkság méginkább 
kedvez a növény szaporodásának, a panaszosok száma háromszorosa az 
átlagosnak. Védekezésre egyetlen lehetőség a parlagfüvet még a virágzása 
előtt le kell kaszálni, likvidálni kell. 

“Tavaly, végre nálunk is érvénybe lépett irtási kötelezettséget még csak nagyon 
kevesen tudatosítják” - nyilatkozta Nagy József EP képviselő, (Híd) volt 
környezetvédelmi miniszter, aki szerint a megoldás kulcsa az 
önkormányzatoknál van, és a következő hetekben elsősorban a megelőzésnek, 
a tájékoztatásnak kellene figyelmet szentelni. “Ha ez nem segít, a tavalyi 
törvénymódosításunk felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy panasz esetén 
a kataszterükbe eső telkek tulajdonosai költségére akár le is kaszáltassák a 
környezetet és egészséget károsító növényeket.”  
A virágzás szezonja július közepétől az első fagyokig tart és a legtöbb növény az 
elhanyagolt, parlagon heverő telkeken található, és többnyire a lakott 
területeken belül okoz állandó kellemetlenséget az allergiával küzdőknek. 

Brüsszel-Pozsony: felhívás az anyanyelvi órák védelmében 

2015 június. Brüsszeli képviselőtársaitól egy felhívás alá, amiben kérik a 
szlovák oktatási minisztert, hogy ne engedje indirekt módon csökkenteni az 
anyanyelv oktatását a magyar tannyelvű alapiskolákban. 

Szlovákiában egy minisztériumi döntés alapján 6-ra csökkentik az alapiskolák 
által szabadon felhasználható tanórák számát. Ez viszont közvetett módon 
csökkenti a kisebbségi iskolákban a magyar nyelv oktatását, sőt az alsó 
tagozatban veszélyezteti az írás-olvasás elsajátítását is. 

“Minden olyan lépés, ami megkérdőjelezheti a kisebbségi nyelvű oktatás 
minőségét, elbizonytalaníthatja a szülőket, hogy anyanyelvi oktatású iskolába 
írassák a gyerekeiket. Ez pedig gyorsítja az asszimilációt, ami az Európai Unió 
számára elfogadhatatlan politika. Emellett ez a döntés a magyar gyerekek 
diszkriminációját jelenti a szlovák évfolyamtársaikkal szemben, hiszen azoknak 
maradhat a heti 9 anyanyelvi órájuk” - áll a dunaszerdahelyi EP képviselő 
nyilatkozatában. Az eddigi 6 szabadon felhasználható órát a magyar nyelvi órák 
alacsony számának (5) kompenzálására használták a kisebbségi nyelvű iskolák. 



A döntés ellen civil aktivisták több mint 26.000 aláírást gyűjtöttek össze, de az 
oktatási minisztert személyes találkozón nem tudták meggyőzni az előírás 
visszavonására. 

Nagy József szerint, ha a szabadon felhasználható órákkal csökkenni fog az 
anyanyelvi oktatás mértéke, az az eddig megszerzett kisebbségi jogok 
elvesztését jelentené, ami visszalépés lenne az eddigi kisebbségi status quo-tól, 
melynek megtartására Robert Fico kormányalakításakor személyesen tett 
ígéretet a parlamentben.” 

“Bízom benne, hogy a nemzetközi felhívás elősegíti a gyors megoldást és ez a 
szakmai kérdés nem válik kampánytémává, aminek a gyerekek és a magyar 
iskolák fizethetik meg az árát. Egyúttal ezen az aktuális példán keresztül 
szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét arra, hogy igenis szükség van 
közös és kötelező kisebbségjogi uniós standardokra” - jelentette ki a Híd európai 
parlamenti képviselője. A dunaszerdahelyi képviselő Brüsszelben egy olyan 
uniós előírást szorgalmaz, amely szerint az egyes tagállami kormányzati 
döntések kötelezően mérlegelnék a kisebbségekre kiváltott hatásukat is. 
Rámutatott, hogy a környezetvédelmi és költségvetési hatások kimutatása már 
évek óta bevált gyakorlat és a kisebbségjogi függelék kidolgozása az adott 
esetben megelőzhette volna a mai politikai feszültséget. A problémával 
kapcsolatban emlékeztetett, hogy a litvániai lengyel kisebbséghez tartozó 
Valdemar Tomasevski EP képviselő panaszai nagyon hasonlóak, ott is kisebbségi 
kisiskolák bezárása fenyeget és az óraszámokkal is hasonló gondjaik vannak, 
mint Szlovákiában. Nagy József az EP kisebbségi intergroup ülésén 
szolidaritásról biztosította a litvániai lengyel szülőket és pedagógusokat. 
“A sokszínűség érték és a kisebbségek gazdagítják a társadalmat. Védelmük a 
világ összes civilizált országában alapérték, így az EU-ban is, Szlovákiát 
beleértve, ezért minden, jogokat csökkentő lépés elfogadhatatlan” - zárta 
szavait Nagy József, a Híd párt európai parlamenti képviselője. 

 
 
 



Az EU-ban évente 12 milliárd Euró kárt okoznak az invazív 
növényfajok 

2015 június. A mérsékelten száraz éghajlatú Közép-Európában a légúti allergiás 
betegek 80 %-a, így Szlovákiában is több százezer ember szenved parlagfű-
asztmától. A sújtottak száma a déli járásokban, ahol a melegebb éghajlatú 
síkság még inkább kedvez a növény szaporodásának, a panaszosok száma 
háromszorosa az átlagosnak. Védekezésre egyetlen lehetőség a parlagfüvet 
még a virágzása előtt le kell kaszálni, likvidálni kell. 

“A tavaly, végre nálunk is érvénybe lépett irtási kötelezettséget még csak 
nagyon kevesen tudatosítják” - nyilatkozta Nagy József EP képviselő, (Híd) volt 
környezetvédelmi miniszter, aki szerint a megoldás kulcsa az 
önkormányzatoknál van. és a következő hetekben elsősorban a megelőzésnek, 
a tájékoztatásnak kellene figyelmet szentelni.  “Ha ez nem segít, a tavalyi 
törvénymódosításunk felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy panasz esetén 
a kataszterükbe eső telkek tulajdonosait felszólítsák és ha szükséges, a 
tulajdonos költségére akár le is kaszáltassák a környezetet és egészséget 
károsító növényeket.” 

A virágzás szezonja július közepétől az első fagyokig tart és a legtöbb növény az 
elhanyagolt, parlagon heverő telkeken található. Többnyire a lakott területeken 
belül okoz állandó kellemetlenséget az allergiával küzdőknek. 

Nagy József Brüsszelből intéz felhívást a szlovák oktatásügyi 
miniszterhez 
 
2015 június. Nagy József (Híd) európai parlamenti képviselő aláirásokat gyűjt 
brüsszeli képviselőtársaitól egy felhívás alá, amiben kérik a szlovák oktatasi 
minisztert, hogy ne engedje indirekt módon csökkenteni az anyanyelv 
oktatását a magyar tannyelvű alapiskolákban - tudatta a képviselő 
sajtóközleményben. 
 
Szlovákiában egy minisztériumi döntés alapján 6-ra csökkentik az alapiskolák 
által szabadon felhasználható tanórák számát. Ez viszont közvetett módon 



csökkenti a kisebbségi iskolákban a magyar nyelv oktatását, sőt az alsó 
tagozatban veszélyezteti az írás-olvasás elsajátítását is.   
“Minden olyan lépés, ami megkérdőjelezheti a kisebbségi nyelvű oktatás 
minőségét, elbizonytalaníthatja a szülőket, hogy anyanyelvi oktatású iskolába 
írassák a gyerekeiket. Ez pedig gyorsítja az asszimilációt, ami az Európai Unió 
számára elfogadhatatlan politika. Emellett ez a döntés a magyar gyerekek 
diszkriminációját jelenti a szlovák évfolyamtársaikkal szemben, hiszen azoknak 
maradhat a heti 9 anyanyelvi órájuk” - áll a dunaszerdahelyi EP-képviselő 
nyilatkozatában. Az eddigi 6 szabadon felhasználható órát a magyar nyelvi órák 
alacsony számának (5) kompenzálására használták a kisebbségi nyelvű iskolák. 
A döntés ellen civil aktivisták több, mint 26.000 aláírást gyűjtöttek össze, de az 
oktatasi minisztert személyes találkozón nem tudták meggyőzni az előírás 
visszavonására. “Bízom benne, hogy a nemzetközi felhívás elősegíti a gyors 
megoldást és ez a szakmai kérdés nem válik kampánytémává, aminek a 
gyerekek és a magyar iskolák fizethetik meg az árát. Egyúttal ezen az aktuális 
példán keresztül szeretném felhívni a képviselő-társaim figyelmét arra, hogy 
igenis szükség van közös és kötelező kisebbségjogi EU-s standardokra” - 
jelentette ki a Híd európai parlamenti képviselője. A képviselő Brüsszelben egy 
olyan uniós előírást szorgalmaz, amely szerint az egyes tagállami kormányzati 
döntések kötelezően mérlegelnék a kisebbségekre kiváltott hatásukat is. 
Rámutatott, hogy a környezetvédelmi és költségvetési hatások kimutatása már 
évek óta bevált gyakorlat és a kisebbségjogi függelék kidolgozása az adott 
esetben megelőzhette volna a mai politikai feszültséget. 
 

Nagy József: Meg kell szüntetni a migrációs szippantó-erőt 
 
2015 június. Az e heti migrációs európai csúcstalálkozó előtt Nagy József (Híd) 
képviselő az Európai Parlament plenáris ülésén szólította fel Frans 
Timmermans európai biztost, hogy szenteljen figyelmet a migránsokat vonzó 
faktorok megszüntetésére.  
 
“Mondjuk ki végre azt, amit minden írástudatlan határsértő is nagyon jól tud, 
hogy miért éppen az EU-t vették célba” - jelentette ki felszólalásában Nagy 
József. “A migránsok célországainak a szociális rendszere tele van olyan 
lehetőségekkel, melyeket a bevándorlók jól ismernek és a segélyek és juttatások 



összegéből szépen meg lehet élni.” A képviselő szerint ez egy olyan hatalmas 
szippantó-erő, ami ellen sem a kvótarendszer, sem a magas kerítések, sem a 
belső schengeni határok visszaállítása nem lesz hatékony. “Egyszerűen be kell 
zárni a bőkezű szociális rendszerek kiskapuit, mert a szívóhatás egyre csak 
növekedni fog és nem lesz az a határőrség, ami visszatartsa a tömegeket attól, 
hogy útnak induljanak" - hívta fel Timmermans figyelmét Nagy József, aki 
egyben felszólította az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy részletes 
jelentést a migrációt ösztönző faktorokról, elsősorban a tagállamok szociális 
rendszerének nem európai állampolgárok számára nyújtott juttatásairól, majd 
álljon elő egy cselekvéstervvel ezen ösztönzők megszüntetéséről - áll a Híd EP-
képviselőjének portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében. 
 

Nagy József: Európa a XXI. században is gyarapodni fog és 
nem marad a szeniorok nosztalgikus kontinense 
 
2015 július. Az európai parlamenti képviselők utolsó ülésükön az évszázad 
egyezségének elkészítését hagyták jóvá az USA és az EU között. 

Nagy József szerint a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerségről 
(TTIP) szóló döntés azt bizonyítja, hogy nem kell tartani a nyilvánosság vitába 
való beavatásától, valamint az is bebizonyosodott, hogy a képviselők képesek 
felelősségteljes döntéseket hozni minden populista, laikus és lobbista nyomás 
ellenére is. „Elégedett vagyok a döntéssel, ugyanis ki lettek zárva a fogyasztók 
védelmének és a környezetvédelem reális veszélyei. Európa a XXI. században is 
gyarapodni fog,“ jelentette ki Nagy József, a Híd európai parlamenti képviselője. 
Nagy József, mandátuma megszerzése óta, a környezetvédelmi bizottságban az 
USA és az EU közös piacával foglalkozik. 

Nagy szerint a tárgyalások igényesek és gyakran érzelemdúsak voltak, de a TTIP 
megállapodása végül zöld utat kapott az Európai Parlamenttől.  „A vita és 
a kompromisszumok eredménye olyan javaslatokat szült, amelyek alapján 
folytatódhat a munka,“ mondta Nagy. Véleménye szerint a TTIP megállapodása 
USA és EU polgárai számára 850 milliós piac létrehozásával új 



munkalehetőségeket, jobb minőséget és az üzletekben alacsonyabb árakat 
eredményez majd. 

Az áruk és a szolgáltatások egyszerűbb mozgása, a standardok kölcsönös 
elfogadása felesleges adminisztrációs munka, certifikáció, vám és időveszteség 
nélkül legfőképp a kis és középvállalkozókon segít majd. „Szlovákia számára 
ráadásul az autóiparon belül érvényes standardok összehangolásának 
köszönhetően növekedni fog az export, több ezer jól fizetett munkahelyet 
teremt, valamint új lehetőségeket kínál az amerikai cégeknek és 
a beszállítóknak,“ tette hozzá Nagy József. 

„Örülök, hogy az eredetileg javasolt, a befektetők és az államok közti viszályok 
megoldásának arbitrázsmechanizmusa nem lesz beiktatva a TTIP-be,“ jelentette 
ki a Híd európai parlamenti képviselője. Úgy, mint más tagállamoknak, Szlovákia 
számára is kedvező lenne, ha a megállapodás egy új megoldási rendszert 
tartalmazna az ilyen viták rendezésére, mint ahogy azt az Európai Parlament is 
követeli. „A viszályok rendezésére irányuló új megállapodás elfogadásával már 
érvénytelenné válna az USA-val kötött régi megállapodás, amely ma még 
érvényes és sokkal szigorúbb szabályokat tartalmaz,“ tette hozzá Nagy József. 

MENEKÜLTEK: A szolidaritást a felelősséggel kell ötvöznünk 
 
2015 szeptember. “Ismét a háborús menekültek támogatása mellett fogok 
szavazni, mert természetes módon elvárható, hogy mindenki a lehetőségei 
szerint segítsen a rászorultakon.” - jelentette ki Nagy József, a Híd EP 
képviselője a menekültkérdésről szóló csütörtöki szavazása előtt 
Strasbourgban.	 

“Az is természetes, hogy mindenhol adottak a lehetőségek határai, de ezeket ma 
sem az EU, sem az egyes tagállamok messze nem közelítik meg. Köztudott, hogy 
ez Szlovákiára kiemelten érvényes.” 

Az idei 770.000 menekült ugyan hatalmas szám, de az Unió lakosságának nem 
egészen 0,16%-át teszi ki, míg például Jordánia vagy Libanon lakosságának 20-
30%-át fogadta be, mégpedig vallási hovatartozástól függetlenül. Az EP 
képviselő szerint az lenne a természetes, ha a lehetőségeket és a segítség 



formáját minden tagállam kormánya felelősen és méltányos mértékben önként 
vállalná fel. 

Nagy József néppárti képviselő szerint ez az egyik ok, amiért a merev kvóta 
rendszer nem vált be. A helyzetet éppen az olyan országok hozzáállása 
eredményezte, mint Szlovákia, melynek kormánya eddig semmilyen számottevő 
felajánlást nem tett a háborús menekültek javára. “A segítségnek más formája 
is létezik, ha már egyszer sem a lakosság, sem a menekültek nem értenek egyet 
a kelet-európai letelepítésükkel. Robert Fico az EU bírálata helyett tehetett 
volna felajánlásokat például a közel keleti menekülttáborok javára, 
segíthetnénk az egészségügyi, szociális és oktatási létesítmények kialakításában. 
Így sokszázezer embernek tudnánk segíteni, támogatva ezzel mielőbbi 
hazatérésüket is.” - fogalmazott a dunaszerdahelyi politikus. 

A hidas képviselő	 az éve eleje többször is felszólalt a  schengeni belső 
mozgásszabadság védelmében és szerinte az állandó igazoltatás az első igazi 
nagy szög lenne az EU koporsójában. Nem beszelve arról, hogy ez semmit sem 
segít, hiszen ott a védetlen zöld határ. Szerinte az illegális gazdasági bevándorlók 
áradatát csak egy erős és egységes Európa tudja megállítani. 

“Ami ma történik, az nem az Unió válsága, hanem ellenkezőleg, az Unió, az 
együttműködés hiánya. Ahelyett, hogy a tagországok egymást vádoljak, együtt 
kellene működniük.” Több néppárti képviselőtársával együtt támogatja egy 
közös európai bevándorlási rendszer létrehozását, amely legális alternatívát 
kínálna a gazdasági bevándorlóknak, hiszen Nyugat-Európában egyértelmű 

fogadókészség mutatkozik a bevándorlók befogadására. Ebben a rendszerben 
minden tagállam saját érdekei alapján dönthetné el, hogy mit vállal, illetve mire 
van szüksége. Éppen ez a rendszer biztosíthatná a háborús menekültek 
letelepítését is” - hangsúlyozta Nagy József. 

Végezetül a képviselő emlékeztetett: “A bezárkózással ellentétben a 
menekültek és bevándorlók befogadása Európában évszázadok óta érték és 
hagyomány, amiből nem csak a befogadottak profitáltak, hanem mindannyian, 
hiszen ezek többnyire tenni akaró emberek, akik előbbre vitték Európát.”  

	



Nagy József: A belügyi csúcs súlyos kudarc 

2015 szeptember.	 Egy újabb ok, hogy haladéktalanul össze kell hívni a 
kormányfők tanácsát, hiszen a belügyminiszterek tanácsülésén 
kompromisszum helyett a lehető legrosszabb döntés született. 

Az elodázás teljes bizonytalanságba helyezte a már beengedett migránsokat és 
az érintett tagállamokat, valamint a tranzit országokat és az ott rekedt 
menekülőket egyaránt. Traumaként kezelik, hogy a kötelező kvótákat nem 
tudták átnyomni, de azt, hogy egy sor tagország éppen aznap, egyoldalúan 
lezárta a belső Schengen-i határokat, az EU egyik legfontosabb vívmányát, óriási 
káoszt okozva ezzel a határvidéken ingázók számára, angyali nyugalommal 
vették tudomásul az illetékes miniszterek. A nagy vívmány, a gyűjtőpontok - 
hotspotok kialakítása semmit sem ér, amíg nem módosítják a Dublin-i 
egyezményt is,  hogy ne lehessen az első regisztráció országába visszaküldeni a 
nem kívánt menekülteket Észak-Európából. Ellenkező esetben a hotpsotokat  a 
bevándorlók majd nagy ívben elkerülik és akár a zöld határon is átkelve tovább 
folytatódik az illegális népvándorlás. Reális az esély, hogy szögesdrót fogja 
elválasztani  az egyes tagországokat is. 

Látszólag a nyugati tagállamok elvi kérdésként kezelik a kötelező szolidáris 
kvóta-rendszer elfogadását, a kelet-európai új tagországok pedig a független 
döntésjogukat féltik. Pedig már számos kompromisszum született az EU-n belül 
fontos célok elérése érdekében. Nem csak a nagy, de a kis tagországok is kaptak 
már elvtelen kivételt, például a britekre és a dánokra nem vonatkozik az Euró 
jövőbeli bevezetése, a lengyelekre pedig nem érvényesek az Európai Bíróság 
döntései emberjogi témákban. 

Az egyes tagállamok elvi csökönyösségét azonban nem csak a mindkét oldalon 
túlfűtött belpolitikai tematizálás okozza, hiszen ezügyben az elvhűséget, 
gyakorlati igény szerint, napi viszonylatban képesek mellőzni Európa szerte. 

Végtére előkerült a pénz kérdése is, ami nem utolsósorban fékezi a 
megegyezést. 

A szolidaritás hiánya nem csak a V4-es államokat terheli, hiszen a szíriai krízisben 
érintett országok megsegítésére létrehozott alapba (MADAD) az EU maga 41 



millió Eurót tett, várva a tagállamok további felajánlásaira, de ezidáig mindössze 
Németországból érkezett további 5 millió, valamint Olaszországból 3 millió Euró. 

"A mai LIBE bizottsági ülésen szavaztuk meg azt, hogy az unió többéves pénzügyi 
keretében létrehozott évi 471 millió eurós rugalmassági eszközből 240 millió 
eurót a Görögországból és Olaszországból áttelepítendő 40 000 menekült 
megsegítésére használjunk fel. Ezzel az Európai Parlamentben több, mint 
százmillió euróval megemeltük a Tanács eredeti 134 millió eurós javaslatát." - 
tájékoztatott a hidas Nagy József. 

"Ha nem akarjuk, hogy a kétségbeesett emberek százezrei menjenek neki a 
magyar szögesdrótnak, akiket Törökország egyre inkább nem szívesen látott 
vendégként kezel és ezt a táborok finanszírozásával valamint a munkavállalásuk 
akadályozásával egyre inkább a tudtukra is adja, akkor sürgősen meg kell tenni 
a felajánlásokat, mert közeleg a tél." 

A tagállamoknak arányaikhoz mérten kell kivenni a részüket a 
kötelezettségvállalásokból. Talán épp ez lehetne a megoldás azon tagállamok 
számára, akik nem szeretnének a kvótarendszerből részesülni. Az anyagi 
segítség a kvóták kiváltását jelenthetné, hiszen létszükséglet a szoros 
együttműködés Törökországgal és a balkáni államokkal is. A problémát nem 
tolhatjuk át kizárólagosan rájuk" - figyelmeztetett Nagy József, a HÍD EP 
képviselője.  

Nagy József: Több Európára van szükségünk. A görög és a 
migrációs krízis is rendszerhiba eredménye 

2015 szeptember. A globális problémák, az éghajlatváltozás és a regionális 
túlnépesedés, az ezzel járó ivóvízhiány és népvándorlás, az energiafüggőség, a 
nemzetközi terrorizmus és az adóelkerülés– ezekkel egyetlen európai 
nemzetállam sem tud önállóan megbirkózni.  

A görög, de sok más tagország adósságtörlesztésének kilátástalansága és a mai 
migrációs fejetlenség is arra mutat rá, hogy Európának döntenie kell: vagy 



tovább halad az integráció útján, vagy lassan szétesik és pár évtized múlva az 
öreg kontinens nem lesz más, mint egy lepusztult turista desztináció.  

MIGRÁCIÓ: A szolidaritást a felelősséggel kell ötvözni 

A tagállamok önzősége és az Európai Unió jogkör nélküli tehetetlensége a 
migrációban bizarr színjátékba fulladt. A demagógia mindkét végletében 
átlépte a józan ész határát. Vannak, akik rettegést keltenek és eltúlzott 
veszélyekre hivatkozva cinikusan elutasítják a segítségnyújtást. Mások pedig a 
reális lehetőségeket mellőzve mindenkit behívnának. Minősíthetetlen, ha egyes 
politikusok kijelentéseikkel és igéreteikkel a csábító szociális biztonság 
reményében életveszélyes útra bátorítják a jobb életre vágyókat. Legyenek azok 
szerencsétlen háborús menekültek vagy rámenős gazdasági migránsok,akik csak 
élnek azzal a lehetőséggel, amit megengedünk, felkínálunk nekik. A 
felelőtlenség bizarr csúcsa, amikor a bőkezűség mámorából ébredve a sokat 
szenvedett utazókat végül más vidékekre próbálják kényszeríteni. Oda is, ahova 
ők sem kívánkoznak, mert integrációjuk nyilvánvalóan bizonytalan, hiszen a 
munkanélküliség a többszörösét, a fizetések és a nyugdíjak pedig a töredékét 
teszik csak ki az európai átlagnak. 

Minek nekünk ellenség, ha magunk is szétverjük az Uniót?  

Ha a kétféle mércével vagy a kötelező kvótáknál tapasztalt arroganciával 
túlfeszítik a húrt, nem csak Nagy-Britanniában és Ausztriában lesz népszavazás 
az uniós tagságról.  Főleg, miután nyugati szomszédaink pár tízezer bevándorló 
megjelenése miatt angyali nyugalommal egyik napról a másikra, konzultáció 
nélkül lemondtak a számunkra legnagyobb európai vívmányról, a schengeni 
mozgásszabadságról. A szolidaritás hiánya sajnos nem csak az új tagországokban 
jelenik meg, hiszen Nagy-Britanniában a kelet-európai bevándorlók szociális 
juttatásai verik ki a biztosítékot, ahelyett, hogy a rendszermodernizációval 
akadályoznák meg a visszaéléseket mindenki számára. Csodálkozunk, hogy az 
embercsempészek és a szélsőséges, az Uniót szétfeszítő erők dörzsölik a 
tenyerüket? Hiszen ők ennek az előadásnak a nyertesei és nem a 
bizonytalanságba kergetett bevándorlók. Mindez éppen abban az időszakban, 



amikor egyértelmű, hogy a kor globális kihívásaival csakis egységesen van 
esélyünk megbirkózni. 

MEGOLDÁS: A tagországok szorosabb integrációja  

A gazdag Európának valóban erősnek is kell lennie, de sok államfő elfelejti, 
hogy ehhez elsősorban belső egységre van szükség. Ahhoz pedig elsősorban 
olyan politikai kultúrára vagy mondjuk ki, politikai rendszerre van szükség, ahol 
minden európai szintű befolyással rendelkező politikus választásokon fog felelni 
tetteiért az Unió összes polgárával szemben és nem a partnerei vagy az európai 
közösség kárára fog magának olcsó belpolitikai tőkét kovácsolni további 
hatalmonmaradásához. És hogy ne maradjunk a politikai elméletek ködös 
mezején, lássunk pár halaszthatatlan kézzelfogható lépést is: nagyon sürgősen 
egy közös feltételrendszerű, méltányos, de önkéntes mértékű 
menekültsegélyezést kell elfogadni, beleértve az illegális bevándorlók 
visszatérítési feltételeinek egyesítését. Középtávon pedig csak az erős és 
egységes Uniós külpolitika tudja majd a globális érdekeinket és legalább a 
regionális békét megvédeni. Külső határainkat a tapasztalatok szerint pedig 
megbízhatóan csak egy európai határőrség, a Frontex biztosíthatja. 

Nagy József: Menekültkérdésben a megoldás csak egy 
erősebb Európa lehet 
 
2015 október. "Önállóan egyik tagállam sem képes megbirkózni a mai 
menekültválsággal. Csak az összefogás segíthet." - állítja Nagy József a Híd 
európai parlementi képviselője portálunkhoz eljuttatott állásfoglalásában. 

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, kedden a menekültek 
humanitárius helyzetéről vitáztak. A Híd EP képviselője kemény szavakkal illette 
Szlovákiát és az uniós politikai időhúzást. Nagy József konkrét lépéseket 
sürgetett. 

"A kvótákról szóló bírósági per Szlovákia szempontjából kontraproduktív, a 
menekültkérdés megoldása oldaláról pedig felelőtlen időpocsékolás. Azonnali 



konkrét lépésekre van szükség és nem az eddigi haszontalan színjáték további 
maszatolására" - fejtette ki a képviselő. 

"Elkerülhetetlen az egységes EU-s külpolitika, a közös határvédelem és a 
Mediterrán-térség békéjének visszaállítása. A tagállamoknak fel kell hagyni 
egymás és az Unió alibista hibáztatásával és azonnal lépnünk kell egy erősebb 
Európa felé" - jelentette ki a politikus. 

Történelmi helyett egyszerű vizit 

2015 október. Történelmi beszédeknek harangozták be, ám végül semmi újat 
sem adtak, a hosszabb távú vízió pedig teljesen hiányzott belőlük. Egy francia 
elnök és egy német kancellár közös esete az Európai Parlamenttel. 

Helmuth Kohl és Francois Mitterand hetekkel a berlini fal leomlása után tartott 
közös beszédet az Európai Parlamentben. 26 évvel később újra egy konzervatív 
német kancellár és egy baloldali francia államfő állt az EP-képvielők elé, ám az 
alaphelyzet azóta gyökeresen megváltozott: 1989-ban falak omlottak le, majd 
nagymértékben bővült az EU és mélyült az integráció. Most viszont az utóbbi 
negyedszázad egyik legnagyobb válsága előtt áll az unió, ráadásul a 
menekülttéma meg is osztja a közvéleményt.  
 
Amikor hónapokkal ezelőtt Martin Schulz EP-elnök a berlini falbontás 
évfordulójának emlékére elkezdte szervezni a két vezető politikus meghívását, 
még nem gondolhatta, hogy beszédük fő apropóját a menekültkérdés fogja 
adni. Schulz bevezetőjében előhozakodott a múltbeli párhuzammal, 
történelminek aposztrofálva Angela Merkel és Fracois Hollande közös jelenését, 
ám az EP-képviselők többsége minimálisan vegyes érzelmekkel hagyta el szerda 
délután a parlament strasbourgi üléstermét.  
 
Ideológiával tele a padlás  

„A mostani feszült helyzetben szükség van a politikai vezetésre, a bátor 
útmutatásra, és erre nagyon helyesen vállalkozott Angela Merkel. Viszont a mai 
helyzetben konkrét cselekvési tervet, vagy legalább előtárgyalt lépések 
bejelentését vártam a tagállamok közt” – mondta a beszéd után lapunknak Nagy 



József (Híd, EPP) képviselő, aki szerint több egyenes beszédre, kevesebb 
ideológiára lenne szükség. „Hiszen máig nem sikerült döntést hozni a 
miniszterek tanácsában a külső határok közös védelméről” – tette hozzá az EP-
képviselő.  
 
Csáky Pálnak (MKP, EPP) nem voltak nagy elvárásai a közös beszéd előtt. „A két 
felszólalás jobb volt, mint amitől tartottam” – mondta lapunknak az EP-
képviselő, aki szerint a két vezető politikus alighanem érzékelte, hogy valamit 
tenniük kell, mivel az emberek kezdik elveszteni az EU problémamegoldó 
képességébe vetett hitüket.  

Halott Dublin  

Merkel és Hollande felszólalásában szinte nem volt új elem – akciótervként 
lényegében az uniós kormány- és államfők tanácsának hetekkel ezelőtti 
döntéseit ismételték el –, hacsak azt nem vesszük annak, hogy mindketten nagy 
nyilvánosság előtt, egy mindenki által figyelt és jegyzett beszédben ismerték el: 
Dublin III. a múlté. Ez az az utóbbi hónapokban sokat ragozott EU-szabály, amely 
alapján a menekülteket abba az uniós államba kell visszaküldeni, amelyben az 
EU területére léptek – feltéve, ha ott korábban regisztráltak, vagyis 
bizonyítható, hogy jártak az adott frontországban. „Jó szándékú volt Dublin III., 
de nem működik. Új módszert kell bevezetni” – fejtette ki a képviselők előtt a 
német kancellár.  
Emiatt Magyarország is fellélegezhet, hiszen a görögök következetlen 
regisztrációs politikája miatt sok menedékkérőt Magyarországon vettek 
jegyzékbe először az EU területén, s ha Németország végre akarná hajtani a 
dublini rendeletet, akkor menekültek százezreit kellene visszaküldenie 
Magyarországra.  
Arra ugyanakkor nem adtak választ, hogy mi jöhet „Dublin után”. „Ki fog alakulni 
egy közös problémakezelés menekültügyben. Csak az a kérdés, mikor. 
Legkésőbb márciusig meg kellene születnie az új rendszernek, mivel akkor, a tél 
után újra indul a menekülthullám” – véli Csáky Pál.  

Nem grillezték Angélát  



A beszéd előtt Angela Merkel saját pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) 
frakcióülésére is elment. Mivel ez zárt ajtós rendezvény volt, többen azt várták, 
a német kancellár itt majd sajátjaitól jól megkaphatja a magáét. Ez végül nem 
következett be, pedig Nagy József szerint a néppárton belül is „érezhető az erős 
német vezető szerep elleni burkolt nemtetszés”. Sőt, menekültkérdésben olykor 
a német jobboldali EP-képviselők is kritikusak Merkel lépéseivel kapcsolatban.  
 
„Nem alakult ki konfliktushelyzet, hosszabb vitára nem volt idő. A néppártiak 
nagyjából elfogadták Merkel érvelését” – mondta a zártkörű ülésről Csáky Pál. 
A lengyelek számon kérték Merkelen, hogy bezzeg a Lengyelországot 
megkerülve Oroszországot a Balti tenger alatt egyenesen Németországgal 
összekötő északi gázvezeték bővítésének ügyében (Nord Stream 2) egyáltalán 
nem szolidáris Berlin Európa keleti felével. A kancellár ezt azzal ütötte el, hogy 
gazdasági döntés született, amihez állítólag kormányának nem sok köze volt. 
„Az, hogy Németország gyakran összetéveszti az iránymutatást a 
dominanciával, még a nagy tagállamok közt is aggodalmat okoz” – véli Nagy 
József.  
 
Döcögő tandem  

A közös beszéddel kapcsolatban azért voltak felfokozott elvárások, mivel a 
múltban a német–francia tandem az unió motorjának számított. A korábbi 
évtizedekhez viszonyítva viszont megváltoztak az erőviszonyok: Németország 
sokak szerint túlságosan erős lett, az elmúlt évek válságaiból is profitálni tudott, 
míg a francia gazdaság komoly szerkezeti gondokkal küzd, Hollande elnök 
népszerűsége pedig soha nem látott mélységben van.  
 
Ezt a radikális jobboldali frakciók vezetői – Merkel és Hollande beszéde után a 
frakcióvezetők reagálhattak tömören – érzékeltették is a francia államfővel. 
Nigel Farage, a brit UKIP vezetője Franciaország hozzászólását malacvisításnak 
nevezte, míg Marine Le Pen, a francia szélsőjobb vezére Merkel 
alkancellárjának, a német birodalom francia tartománya vezetőjének titulálta 
Hollande-ot. Meglepetésre viszont a francia elnök tűnt energikusabbnak, 
reakciójában impulzívan védelmébe vette az integráció projektjét, míg Merkel 



csak konstatálta: Németország és Franciaország kidolgozhat közös álláspontot, 
de igazi egység csak akkor lesz, ha mind a 28 tagállam együtt lép.  

Forrás: www.ujszo.com 

Nagy József a kompmutyiról: Ha van alagút, nincs „tunel” 

2015 november. Szerinte az 50 millió eurós kompbotrány a kormány eddigi 
legnagyobb sikkasztása és keserű vigasz, hogy az eredményét a csallóköziek 
élvezhetik. “Hihetetlenül arrogánsnak tartom, hogy a Smer az érintett falvak 
polgármestereinek zsarolásával, a komp leállításával kényszeríti ki, hogy 
védelmezzék ezt az arcátlan lopást.”  

A volt miniszter közleménye szerint a Híd kormányzati idején húszszorosan 
olcsóbb és akadálymentes megoldást készítettek a Kis-Csallóköz visszakötésére, 
amit sajnos a smeres Környezetvédelmi Minisztérium lesöpört az asztalról. Nem 
híd építésről, hanem egy létező alagút megnyitásáról van szó. 

“Kevesen tudhatják, de létezik két sokáig eltitkolt, autóközlekedésre is 
használható alagút a vízmű alatt, a mai komp járatvonala mentén, amelyek 
eredetileg a csallóközi töltésen átszivárgott víz Dunába való visszavezetésére 
voltak kiépítve. “A 20 éves üzemeltetési tapasztalat alapján a minisztérium 
vízügyi szakértőinek beleegyezésével 2012 elején jóváhagytuk az egyik alagút 
autóközlekedésre való átalakítását” – ismertette a Hidas politikus. 

Nagy József szerint a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat az átépítést és a kivezető 
utak kialakítását 2,3 millió euróra ítélte meg. A tervek szerint ma már nem csak 
személyautók, de alacsonyabb profilú kisteherszállítók és mentőautók is 
közlekedhetnének biztonságban és akadálytalanul a vízmű alatt, függetlenül az 
időjárási viszonyoktól. 

“Erről a megoldásról tárgyaltam a községek polgármestereivel és a lakossági 
fórumokon is nagyon jó visszhangja volt a kézenfekvő megoldásnak. Sokáig nem 
értettem, hogy többszörös közbenjárásom ellenére sem akarta a Smer a 
kihasználatlan alagút megnyitását, pedig ezzel könnyítené meg igazán az ott 



lakók életét és a kompközlekedést csak a nagyobb méretű járművek számára 
kellene fenntartani.” 

“A leleplezett kompmutyi erre a reális magyarázat, hiszen ha van alagút, akkor 
nincs “tunel”.  Már most hallom a megvásárolt szakértői aggodalmakat, amivel 
vízügyi, terrorellenes vagy akár hadügyi okokra hivatkozva kizárják az 
elkövetkező 15 évre az alagút megnyitását. Hacsak a Híd nem kerül kormányra“ 
– áll Nagy József nyilatkozatában. 

Forrás: www.ujszo.com 

A Híd a kisiskolák bezárása ellen az Európai Parlamentben 

2015 november. “A nemzetiségi kisiskolákat ki kell vonni a puszta gazdasági 
racionalitás alól az egész Európai Unióban. Sok helyen rossz irányba haladnak 
a tagországok, és habár otthon sikerült egyéves halasztást kieszközölni, a 
következő tanév rohamosan közeledik és szeretnék további érveket az 
asztalra tenni ahhoz, hogy megőrizzük a kisiskoláinkat” - nyilatkozta Nagy 
József hidas képviselő, aki csütörtökön az Európai Parlamentben egy szakmai 
prezentációra tett javaslatot a Kisebbségi Munkacsoport jövő évi programjába 
a Híd szervezésben.		

A szeminárium célja, hogy bemutassa a kisebbségi alapiskolai oktatás leginkább 
bevált gyakorlatait az EU-s tagországokban. Az Európai Tanács határozata 
értelmében az őshonos kisebbségek védelmének alappillérei az anyanyelvi 
oktatás és a kisebbség lakta régiók etnikai összetételének megőrzése. Fontos 
alapelv, hogy nem szabad ösztönözni az elköltözést, ezért az anyanyelvi oktatást 
a kisebbség lakhelyén vagy annak közelében kell az államnak bebiztosítania. 
Ezzel megelőzhető a fiatal családok elköltözése, a régió elnéptelenedése. Az 
ottmaradók így hozzájárulnak a kisebbségvédelem másik alappilléréhez, a régió 
gazdasági fellendüléséhez is. Mindezt tartalmazza az Európa Tanács 1985 /2014-
es határozata: A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában.  
“Már a jelentés készítésénél is fontosnak tartottam, hogy minél több pozitív 
példát és gyakorlati hivatkozást tartalmazzon, amelyek kimutathatóan 
működnek. Remélem, hogy ezzel a prezentációval nyomatékot adunk az olyan 
hazai megoldási javaslatoknak, amelyek lehet költségesebbek, de 



kisebbségvédelmi és régiófejlesztési szempontból igenis hatékonyak.”- zárta 
Nagy József (HÍD) strasbourgi nyilatkozatát, aki júniusban 52 uniós 
képviselőtársával közös levélben kérte a szlovák iskolaügyi nminisztert a magyar 
anyanyelvi órák megtartására. 
A Kisebbségi Munkacsoporton jelenlevő Csáky Pál (MKP) a gyűlésen 
bejelentette, hogy a hidas képviselő javaslatát támogatja és szeretne szakmai 
kerekasztalt szervezni ugyanitt és ugyanebben a témában. 
 

Nagy József: A Smer ismét ellopta a Híd törvényjavaslatát 

2015 december. Nagy József, a Híd európai parlamenti képviselője szerint a 
Smer egy újabb törvényt lopott el a Hídtól. Nagy még 2014. májusában 
beterjesztette a szociális biztosításról szóló törvény módosító javaslatát, 
amellyel törölte volna az özvegyi nyugdíjak közti diszkriminatív 
különbségeket.  

A Smer akkor lesöpörte a javaslatot az asztalról, most pedig, a választások előtti 
utolsó parlamenti ülésen, saját javaslatként fogadta el. Az elpocsékolt idő alatt 
minden özvegy legalább 2 84 eurót veszített el. 

„Ezt az igazságtalanságot minden nyugdíjas találkozón megemlíti valaki. 
Előterjesztettem 10 ezer támogatói aláírást is, de a Smer mégsem hagyta jóvá 
a javaslatom. Elmondásuk szerint erre nem volt elegendő anyagi háttér, viszont 
az ingyenes vonatok a külföldi nyugdíjasok számára is közlekedtek“- jelentette 
ki Nagy József. 

A változás több mint 10.000 rokkantnyugdíjast, vagy fiatal korában 
megözvegyültet érint, akik emiatt havi 136,50 eurót veszítenek, ellenben 
azokkal, akik 2004 után özvegyültek meg. A Híd javaslata már 2014. 
szeptemberétől érvénybe léphetett volna. 

„A Smer csak a választások előtt tesz a polgárokért, és ez szomorú tény, mivel 
az elpocsékolt idő alatt legalább 2184 euróval rövidítették meg az özvegyeket. 
Ezzel, több mint valószínű, hogy a kampányrendezvényeken nem dicsekednek 
majd“ - mondta Nagy József. 



A választások előtt az utolsó pillanatban, Viliam Jasaň módosító javaslata által, 
az özvegyek 2016. január 1-től újra jogosultak lesznek az özvegyi nyugdíjra. 
Eltekintve attól, mikor lettek teljesítve a törvény által megszabott feltételek, 
mint például a rokkantság kezdete, az 50 éves kor, vagy a nyugdíjaskor 
betöltése. Úgy, ahogy ezt a Híd 2014-ben javasolta. 

Forrás: www.news.sk  

Érsek: Induljon jövőre az R7 építése! 

2015 december. Köztudott, hogy a Dél-Szlovákia számára létfontosságú R7 
gyorsforgalmi utat a kormány PPP-projekt, magántőke bevonásával akarja 
megépíteni. A halasztással akár 10 évet is veszthetnénk.  

Az uniós alapokat a már épülő autópálya-szakaszok befejezésére használják fel, 
így csak 2023 után lenne időszerű az R7 elkezdése, ami teljesen elfogadhatatlan. 
Az ún. Juncker-alap kihasználása nem rossz ötlet, de egyelőre senki sem tudja, 
mikor és milyen feltételekkel lehet erre a forrásra pályázni. “Mi csallóköziek 
viszont tudjuk, hogy mit jelent reggel-este másfél óráig araszolni 10 
kilométeren. A helyzet tarthatatlan és 2023-ig semmiképpen sem lehet 
elnapolni az építkezést, hanem azt jövőre mindenképpen el kell kezdeni” - 
nyilatkozta Érsek Árpád a Híd parlamenti képviselője, volt közlekedésügyi 
államtitkár. “Remélhetően a közbeszerzési pályázat lenyomja a költségeket és a 
szakértők alaposan körmére néznek a Smer-SD holdudvarának, hogy csak a 
tényleges költségeket számolhassák fel. De a fürdővízzel együtt nehogy kiöntsük 
a gyereket is! Jövőre végre kezdődjék meg az évek óta várt R7-es építése!”-
mondta Érsek. 

Nem telepítenék sehova menekülteket 

2015 december. Durván indul a kampány. Nagy József válasza a 
rágalomhadjáratra. “Remélem a szlovákiai magyarok ezután sem lesznek vevők 
a mocskolódásra és pánikkeltésre, amivel a vianovás ifjú Cziprusz próbál 
magának az MKP listán szavazatokat szerezni.”  

  



Azt, hogy hazugságokkal mocskolódnak a HÍD ellen, már megszoktuk. De nem 
bírom elviselni, ha a gyerekeimet azzal bántják, hogy hibridek, mert az anyjuk 
szlovák, miközben mind a négyen magyar iskolába járnak. A másik, ha 
nethuligánok olyan dolgokat idéznek tőlem, amit soha ki nem mondtam. Még 
ha abszurdum is a rágalom, akkor is szeretném közölni, hogy sem Nagy József, 
sem a HÍD nem akar senkit sehova betelepíteni! Színtiszta hazugság az egész. 
Bármilyen betelepítéshez a települések lakosságának a véleményét kell 
figyelembe venni! Ezt sem Brüsszelből, sem Pozsonyból nem szabhatják meg. 
Azt is elmondtam az egyetemen, hogy nem kizárt, hogy létezhet település itt is, 
ahogyan sok ilyen létezik Németországban, amelyek lakosai láthatnak értelmet 
abban, hogy tisztességes, alkalmazkodni képes és hajlandó idegeneket 
fogadjanak be számukra elfogadható létszámban. Ezt sem kényszeríteni, sem 
kizárni, sem ösztönözni nem szabad. 

Ismét Párizzsal gyászol a világ. 

2015 december. Egyesíteni kell az eszközeinket és visszaállítani a rendet. 
Képviselőtársaimmal decemberben közösen beterjesztettem egy a terroristák 
elleni összefogásra buzdító írásbeli politikai nyilatkozat-javaslatot, amelyről 
ha megkapja a megfelelő támogatást, szavazni fog a parlament. 

 A mai radikális helyzet radikális lépéseket kíván. Ne csak a polgárok 
szabadságjogainak a korlátozása legyen a megelőzés eszköze. Az állami 
egoizmus és az együttműködéstől való idegenkedés, titkolózás és 
bizalmatlanság feloldása sokkal hatékonyabb fegyverünk lehetne a terroristák 
ellen. Nem szükséges leírnom a már medializált bizarr helyzetek sorozatait, 
amikor bohócot csinálnak a bűnözők, a terroristák a bűnüldözőkből. Érthetetlen 
módon minimális az együttműködés, az információcsere még a tagállamon belül 
működő szervek között is. Nem kisebb ezért a célunk, mint a fegyveres erők és 
titkosszolgálatok együttműködése és információcseréje az EU-n belül és 
valamilyen szinten a külső partnereinkkel is, kiemelten említve az USA-t, 
Oroszországot és Kínát is. Külön pontban javasoljuk az ember csempész 
hálózatok ellen irányuló összefogást, hiszen ez az illegális migráció és talán a 
terrorizmus melegágya és pénzügyi háttere is. Az állásfoglalást az Európai 
Bizottságnak és az Európai Tanácsnak címezzük. 



Budapest - menekültválság és terrorizmus 

2015 december. Politikai szimpózium pár nappal a párizsi merényletek után. A 
Konrad Adenauer és a Polgári Magyarország Alapítvány szervezte politikai 
eszmecserén az Európai Néppárt regionális pártjai vettek részt 
Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából. 

Az Európai Parlament EPP-s képviselőinek legfrissebb álláspontját 
tolmácsolhattam a teendőkkel kapcsolatban a résztvevőknek. Össze kell 
kapcsolni a belügyi szolgálatok működését, ellenőrizni kell a Schengen külső 
határait, lehetővé kell tenni a kódolt üzenetek indokolt feltörését, a repülőutas 
nyilvántartást nemzetközileg meg kell osztani, leállítani a radikális moszlim 
imámokat, felderíteni és felszámolni az illegális fegyverkereskedelmet, kioltani 
a terrorizmus finanszírozásának forrásait és kiszűrni a menekültek közül a 
veszélyes egyéneket, le kell állítani a szociális rendszerekből adódó migrációs 
szívóhatást és tartózkodni kell a kollektív bűnösség elvétől, a migránsok és a 
terroristák egy csoportként kezelésétől verbális szinten is. Megállapítottuk, 
hogy az Európai Bizottságnak és Parlamentnek van a legátfogóbb 
megközelítése, hiszen messze túllát a határokon, de kompetencia hiány miatt 
képtelen befolyásolni a történéseket. 

SOLYMOS: Kormányra kerülve meglesz! 

2015 december. Az átlátható finanszírozás eszköze lehet a Kisebbségi 
Kulturális Alap. Fél éves munka eredményeképpen a parlament novemberben 
vitatta meg Híd alelnöke, Solymos László által beterjesztett, a kisebbségi 
kultúrák finanszírozásáról szóló törvényjavaslatot. 

 Ugyan a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását sajnos végül nem szavazta meg 
a parlament, már az is nagy sikernek tekinthető, hogy eddig eljutottunk. A 
kisebbségi kultúra finanszírozása stabilabbá és kiszámíthatóbbá válna az 
eddigiekhez képest, és a jelenlegi támogatás megtöbbszöröződne minden egyes 
kisebbség számára az évi 8 millió euróra megnövelt költségvetésnek 
köszönhetően. A javaslat előkészítésénél négy fordulóban egyeztettünk a 
kisebbségi kulturális szervezetekkel és a kultúrában dolgozó hazai 
szakemberekkel, beleértve Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét, az MKP 



elnökségi tagját is. Az Alapban az összes kisebbség, így a magyar is, önállóan 
rendelkezhetne a neki jutó pénzzel egy-egy Kisebbségi Kulturális Tanács által, 
így többé nem kellene egymással egyeztetniük a kulturális támogatásokról. 
Elkerülnénk a határidők felesleges csúszását és a múltbéli zavaros elbírálásokat. 

GYAKORNOKI PROGRAM 2015 

2015 december. Megérte az igényes pályázati szűrést megszervezni, 
mindannyian tehetséges, szorgalmas és felkészült fiatal emberek voltak. Biztos 
vagyok benne, hogy mindegyikükről fogunk még hallani az életben! Újabb 
gyakornoki pályázatot áprilisban tervezünk meghirdetni, ismét havi 1.000 Eurós 
fizetéssel, 24 személy számára. A sikeresek pályázók az azt követő másfél éven 
belül kapnak lehetőséget 1 vagy 2 hónapos kiküldetésre. Kedves Tóth Edina, 
Ružička Tímea, Zsilla Gellért, Galovics Gergely, Kovács Margaréta, Sátor Tünde, 
Kovács Erika, Szapu Zsófia, Varga Csilla, Héger Tamás, Zátori Anita, Bíró Evelin, 
Kalina Ádám, Koczó Alexandra, Madarász Szilvia, Bugár Csilla és Orosz Előd. 

Köszönjük a segítséget és sok sikert! 

PARLAMENTI LÁTOGATÓ CSOPORTOK 

2015 december. Újabb szakmai találkozóra hívja a magyar pedagógusokat 
Nagy József Strasbourgba. A szeminárium témája a kisebbségi alapiskolai 
oktatás leginkább bevált szervezési gyakorlatai az EU-s tagországokban. 

A nagyon fárasztó buszozás ellenére óriási az érdeklődés a két napos strasbourgi 
illetve a brüsszeli parlamenti látogatások iránt. 2015-ben 110 és 2014-ben 55 
résztevő utazhatott, akiknek ezúton is megköszönöm az érdeklődést és főleg a 
fáradozásukat. A parlament segítségével szakmai vagy politikai rendezvényekkel 
egybekötött látogatások szervezhetők, s így az egész ország területéről 
ingyenesen eljuthatnak az Európai Parlamentbe mindazok, akik érdeklődnek az 
uniós politika vagy egyes szakterületeim iránt.  

Kérem, figyeljék a www.nagyjozsef.sk weboldalon és a facebookon a 
közleményeket vagy mailben jelezzék érdeklődési körüket. 

 



7500 fiatal Strasbourgban és te is ott lehetsz	

2015 december. Pályázat az európai politika iránt érdeklődő fiatalok számára 
- EYE 2016 (European Youth Event - EYE). Minden európai parlamenti 
képviselő 10-10 fiatalt nevezhet be költségtérítéssel erre a rendezvényre.  

A 2016-os EYE mottója: „Együtt képesek vagyunk változásokat elérni”. Nagy 
József a IUVEN, a Híd ifjúsági szervezetével közösen januárban pályázatot 
hirdet a 10 betölthető helyre az európai politika iránt érdeklődő 18-30 év közti 
fiatalok számára. A nyertesek költségtérítéssel utazhatnak Strasbourgba.  

Az Ifjúsági találkozón viták, meghallgatások, workshopok és eszmecserék 
lesznek az EU-s döntéshozókkal a következő öt téma köré szervezve: 

1, Háború és béke- mit lehet tenni a béke érdekében?  
2, Érdektelenség vagy aktív részvétel - mitől működik jól a demokrácia?  
3, Kirekesztés vagy hozzáférés - hogyan csökkenthető a fiatal munkanélküliek 
száma?  
4, Stagnálás vagy innováció - milyen lesz a munka világa a jövőben?  
5, Siker vagy bukás- új utak egy fenntartható Európáért?  

Részvételi szándékodat a vetélkedőn jelezd január 10-ig 
a skeppeu@gmail.sk email címen. 

 

	

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

  

  

 

  

 
 
 
 


