


 

A nyári Európai Tanács ülésen az Európai Unió tagállamait vezető állam- és kormányfők megállapodtak 

mind a Next Generation EU elnevezésű válságkezelési hitelcsomagról, mind pedig a többéves pénzügyi 

keretről, azaz az Unió hosszú távú (2021-2027) költségvetéséről1. Az Orbán-kormány nemcsak részese, 

hanem aktív alakítója is volt annak a kompromisszumnak, amelynek mentén a maratoni 

tárgyalássorozat végén Magyarország is elfogadta mindkét uniós pénzügyi megoldást. Ez, a minden 

tagállam által jóváhagyott megállapodás került veszélybe akkor, amikor az Európai Parlament 

balliberális képviselőinek nyomására négy hónappal később olyan rendelet tervezete került 

napirendre2, amely a korábbi egyhangú döntést kikerülve politikai (jogállamisági) feltételekhez 

próbálná kötni a fenti uniós források kifizetését a tagállamok számára. Ezzel olyan politikai eszközt 

próbálnak létrehozni, amely nemcsak megkerüli az EU Alapszerződését, hanem lehetőséget teremt a 

tagállamok szuverenitásának közvetlen csorbítására. Magyarország és Lengyelország az eredeti 

kompromisszum védelmében vétót jelentett be megállítva ezzel a segélyalap és a költségvetés 

elfogadásának eljárását. Az így fellángolt vita valójában egyáltalán nem az uniós forrásokról és azok 

elosztásáról szól, hiszen az erre vonatkozó megállapodás már a nyár során létrejött, hanem arról a 

törekvésről, hogy az Európai Unióban domináns balliberális politikai csoportok zsarolásra alkalmas 

lehetőséget kapjanak azon tagállamok demokratikusan megválasztott kormányaival szemben, 

amelyek velük ellentétes politikai nézeteket vallanak. 

A magyar és lengyel vétó sikerre vitt, három hét alatt Magyarország és Lengyelország 

kompromisszumot kötött a német elnökséggel. Mivel az Európai Unió működőképessége német 

gazdasági és politikai érdek, a berlini kormány végül elfogadta a közép-európai tiltakozást és a 

szuverenitás igényét elfogadva, módosította az elhíresült „jogállamisági mechanizmust”. Így 2022-es 

választásokon eggyel kevesebb eszköze lesz Brüsszelnek a beavatkozásra és a jogállamiságot utána 

sem lehet politikai beavatkozásra használni. 

A tét nem az Unió költségvetése, hanem az EU irányítása volt az elmúlt hetek küzdelmében. A 

balliberális hálózat Brüsszelben ezalatt minden eddiginél nagyobb támadást indított a 

szuverenitásvédő lengyelekkel és magyarokkal szemben. Számtalan, látszólag egymással össze nem 

függő eszköz került elő, amelyek mindegyike növelte a magyar (és lengyel) kormányon a nyomást, hogy 

álljon el vétójától. A Nézőpont Intézet elemzésében a Magyarországgal szembeni nyomásgyakorlás 

nyolc különböző formáját azonosította, amely egyben ízelítő is a nagyjából 500 nap múlva esedékes 

magyar parlamenti választáshoz is 

  

 
1 https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/07/17-21/  
2 https://index.hu/belfold/2020/11/16/eu_jogallamisag_orban_viktor_veto/  
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1. Ékverési kísérlet a lengyel-magyar szövetségbe 

A vétó megakadályozására több olyan kísérlet is született, amely akár Európán belül, akár a magyar-

lengyel viszonyban próbált meg zavart okozni. Jelentek meg olyan értelmezések, amelyek német-

magyar konfliktust vízionáltak3, ahol a német nagyvállalatok fogják Magyarországot meghátrálásra 

kényszeríteni. Ezzel párhuzamosan a német vállalatokat tömörítő Keleti Bizottság a vétótól való 

elállásra szólított fel4. Volt olyan megközelítés, ahol a magyar-lengyel vétó elszenvedőiként az 

olaszokat és spanyolokat jelölte meg5. Egyes értelmezések pedig az Ukrajnában újonnan fellángolt 

magyarellenességre mutattak rá, amely – történelmi okokra visszavezethetően – a magyar-lengyel 

együttműködést terhelheti vitatémaként6. 

 

2. Politikai támadások a jogállam nevében 

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) szintén a vétó 

bejelentését követő hetekre időzítette a magyar és a lengyel jogállamiság helyzetéről tartott legújabb 

vitáját, ahol az Európai Bizottság igazságügyi biztosa egyenesen amellett érvelt, hogy folytatni kell a 7-

es cikk szerinti eljárást Magyarország és Lengyelország ellen7. Szintén a LIBE bizottság volt a terepe 

annak a vitának, amely során balliberális politikusok az LGBTI-közösséggel kapcsolatos magyar és 

lengyel szabályozásokban is az Unió alapértékeinek és a jogállamiság veszélyeztetését fogalmazták 

meg8. A területért felelős uniós biztos szerint pedig egyenesen meg kell vonni az EU-forrásokat azon 

országoktól, amelyek nem tartják tiszteletben a melegek jogait9. 

 

3. A haszontalan vétó mítosza 

Politikai és politikán kívüli szereplők is kísérletet tettek arra, hogy bebizonyítsák, a vétó alkalmatlan 

eszköz, hiszen a többi EU-tagállam Magyarországot és Lengyelországot egyszerűen kihagyhatja 

legalább a válságkezelési hitelcsomagból, megkerülve ezzel a jogi ellenállást10 Többek között maga az 

Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen pedig azzal érvelt, hogy az új szabályozással 

kapcsolatban nem a vétó a megoldás, hanem a két országnak inkább az Európai Bírósághoz kellene 

fordulnia11. 

 

 
3 https://nepszava.hu/3101196_szamonkerik-az-ajandek-penzt  
4 https://nepszava.hu/3100976_szabad-szemel-a-nemet-nagytoke-is-beszallt-orban-vetohaborujaba-es-
cimlapon-a-kormanyzati-zsidozas  
5 https://g7.hu/vilag/20201120/a-magyar-lengyel-veto-ujabb-csapas-a-jarvanyt-megszenvedo-olasz-es-spanyol-
gazdasagnak/  
6 https://magyarnemzet.hu/velemeny/ki-log-az-ereszen-9058187/  
7 https://infostart.hu/kulfold/2020/11/30/unios-biztos-beszelt-a-7-es-cikk-szerinti-eljarasrol  
8 https://hvg.hu/gazdasag/20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo  
9 https://www.politico.eu/article/lgbtqi-rights-rule-of-law-funds-equality-commission-helena-dalli/  
10 https://444.hu/2020/12/07/reuters-ha-keddig-nem-sikerul-megoldani-a-lengyel-es-magyar-vetot-a-ket-
orszag-nem-kap-az-unios-koronavirus-alapbol  
11 
https://hvg.hu/gazdasag/20201125_Az_Europai_Birosagnak_kell_eldonteni_hogy_a_jogallamisagi_feltetel_me
gfelele_a_kozossegi_jognak__mondtak_unios_vezetok  
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4. Álhírterjesztés a világsajtóban 

A vétó körüli vita jelentőségét jól mutatja, hogy bel- és külföldön egyaránt jelentek meg a közvélemény 

félrevezetésére alkalmas, a tényekkel szöges ellentétben álló hírek és értelmezések. Jó példája ennek 

az a Reuters hírügynökség által közölt hír, miszerint Lengyelország kész feladni vétóját12, amelyet 

számos magyar portál minden ellenőrzés vagy kritika nélkül szinte azonnal elterjesztett 

Magyarországon is1314, amit a lengyel kormány több szereplője mellett a tények is megcáfoltak. Szintén 

álhírként terjedt el hazánkban a balliberális pártok15 és holdudvaruk1617 körében, hogy a kormány az 

Unióból való kilépésre készül, noha az Orbán-kormány soha, semmi ilyen irányú kijelentést sem tett. 

 

5. A Fidesz ellehetetlenítése 

Komoly lépések történtek a magyar kormánytöbbséget biztosító Fidesz politikai diszkreditálására és 

ellehetetlenítésére is. Annak ellenére, hogy jelenleg nincs napirenden az Európai Néppártban (EPP) a 

Fidesz tagságának kérdése, a párt EP-frakcióvezetője szintén a vétó-vita alatt nyilatkozta azt, hogy ha 

nem lenne járvány, az EPP már döntött volna a Fidesz kizárásáról18, a párt szintén Orbán-ellenes 

elnöke, Donald Tusk pedig a Twitteren tette közzé, hogy szerinte a Fidesz nem illik a „mi 

családunkhoz”19. Ugyanígy az elmúlt hónap eseménye és nagy hazai nyilvánosságot kapott a 

kormányellenes sajtóban, hogy Deutsch Tamás, a Magyar Néppárti Képviselőcsoport vezetőjének 

kizárásáért aláírásgyűjtés indítottak az EPP frakciójában. Sőt, Szájer József lemondását is ide kapcsolva 

egy, a Soros-hálózathoz köthető magyar elemző intézet egyenesen azt publikálta, hogy „a magyar 

kormánypárt európai érdekérvényesítő képessége végletesen meggyengült”20. 

 

6. Rémhírterjesztés az uniós források elvesztéséről 

Több hír is napvilágot látott, miszerint Magyarország a vétó eredményeként források nélkül marad. 

Ennek egyik példája az a közgazdászok által aláírt petíció, amely szerint „a magyar gazdasági élet 

eleshet az uniós támogatásoktól”21. A Gyurcsány-párt egyenesen azt terjesztette, hogy „az ország nem 

kapja meg az Unió ingyen pénzét a válságkezelésre”22, Dobrev Klára pedig ugyanezen mondanivaló 

mentén petíciót is indított23. A rémhírek terjesztését erősítve a lengyel és a magyar balliberális 

 
12 https://www.reuters.com/article/us-eu-budget-poland/poland-ready-to-drop-eu-budget-veto-for-eu-
summit-declaration-on-rule-of-law-idUKKBN28D325  
13 https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20201203/breking-keszek-feladni-a-lengyelek-a-koltsegvetesi-
vetojukat-460294  
14 https://24.hu/kulfold/2020/12/03/a-lengyelek-feladhatjak-a-vetojukat/  
15 https://444.hu/2020/12/08/parbeszed-keruljon-be-az-alaptorvenybe-hogy-csak-nepszavazas-utan-lehessen-
kilepni-az-eu-bol  
16 https://www.klubradio.hu/adasok/egyszeru-lenne-kilepni-az-eu-bol-illetve-nem-115123  
17 https://www.szabadeuropa.hu/a/eu-magyarorszag-brusszel-kilepes-hunxit/30990085.html  
18 https://nepszava.hu/3100126_manfred-weber-ha-nem-lenne-jarvany-a-fideszt-most-kizarnak-a-
partcsaladbol  
19 https://twitter.com/donaldtuskEPP/status/1334119966820491266?ref_src=twsrc%5Etfw  
20 https://pcblog.atlatszo.hu/2020/12/04/5-pontban-az-orban-kormany-altal-lebegtetett-unios-vetorol/  
21 https://telex.hu/belfold/2020/12/06/kozgazdasz-eu-koltsegvetes-veto-tiltakozas  
22 
https://m.facebook.com/drmolnarcsaba/photos/a.313311398692033/3585863841436756/?type=3&source=4
8  
23 https://index.hu/belfold/2020/12/05/dobrev_klara_peticio_veto_eu/  
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főpolgármester az Európai Unió döntéshozóinak írt levelet, hogy a nemzeti kormányokat kikerülve 

nekik (az önkormányzatoknak) juttassák az uniós forrásokat24. 

 

7. Negatív gazdasági hatások 

Ugyan semmilyen jel nem utal arra, hogy akár a lengyel, akár a magyar piac negatívan reagált volna a 

két ország által bejelentett vétóra, mégis „A jövő héten jön a robbanás?” kérdésnek álcázott alcím 

alatt hosszú értékelés jelent meg, miszerint az EU-csúcs hetében „a végső döntéskor árazzák majd be 

az esetleges vétót”25. Ugyanígy a gazdasági elemzések között folyamatosan megtalálhatóak azok a 

beszámolók is, melyek a forint euróhoz viszonyított gyengülése mögött is a két ország vétóját vélik 

felfedezni még akkor is, ha a forint-euro árfolyam már jóval a jelenlegi uniós vita előtt is ugyanebben 

a tartományban mozgott26. 

 

8. A Soros-terv 

Végül azt sem tekinthetjük véletlennek, hogy Soros György pont az elmúlt hónapban találta 

elérkezettnek az időt, hogy ismét véleménycikkek formájában tegyen javaslatokat Magyarországgal és 

Lengyelországgal szemben, valamint tanácsokban részesítse az uniós államokat. Két legyet ütve egy 

csapásra előbb a liberális Guy Verhofstadtra hivatkozva a megerősített együttműködést javasolta a 

magyar-lengyel vétó kijátszására27, majd másfél héttel később ezt kiegészítve saját áprilisban már 

publikált ötletét, az örökkötvények felvételét ajánlotta az Európai Unió problémáinak megoldására28 

A magyar származású spekuláns, önjelölt agytrösztként, mindent elkövetett a szabadon választott 

magyar kormány elleni fellépés érdekében. Terve nem lett valóság, de terv maradt. 

 

 
24 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/karacsony-gergely-budapest-onkormanyzat-brusszel-kormany-
haboru-trzaskowski.719104.html  
25 https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201201/meg-a-piac-sem-tudja-mennyire-komoly-a-magyar-
vetofenyegetes-a-jovo-heten-jon-a-robbanas-459612  
26 https://www.portfolio.hu/deviza/20201207/360-ig-gyengult-a-forint-a-brexittel-es-a-vetoval-kapcsolatos-
hirekre-460602  
27 https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-
george-soros-2020-11?barrier=accesspaylog  
28 https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-member-states-should-issue-perpetual-bonds-by-
george-soros-2020-11  
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