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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, 
és köszöntöm a napirendi pont előadóját, dr. Stauber Péter főosztályvezető urat a 
Belügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az 
aláírt jelenléti ív alapján az eseti képviseleti megbízásokkal együtt, jelentem, 
bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim megkapták az elmúlt héten a törvényi előírásnak megfelelően 
a mai napirendi tervezetet. Egyetlen napirendi pont megtárgyalását terveztük: 
tájékoztató egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban valakinek 
kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pont megtárgyalását? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottságunk.  

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pont 
megtárgyalásához, engedjék meg, hogy tájékoztassam a bizottságot, hogy május 18-án 
Csöbör Katalin és Józsa István képviselőtársunk a francia nemzetgyűlés európai 
ügyek bizottsága által szervezett interparlamentáris találkozón vett részt Párizsban. 
Csöbör Katalin a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos javaslatnál tett 
hozzászólásában ismertette az Országgyűlés által elfogadott indokolt vélemény főbb 
pontjait. A találkozó másik témája a társaságok társadalmi felelősségvállalása volt, 
amely kapcsán a francia nemzetgyűlés úgynevezett zöld lapos eljárás keretében uniós 
szintű fellépést javasol. E helyütt is megerősítem, tisztelt képviselőtársaim, hogy a 
kiküldött munkavállalók kapcsán aktiváltuk az úgynevezett sárga lapos eljárást, 
hiszen összesen 11 tagország parlamentje fogadott el indokolt véleményt, ami 
rekordszámú, 22 szavazatot jelent, ahogy erről én az elmúlt héten hétfőn napirend 
előtt tájékoztattam az Országgyűlést.  

Most pedig egyelőre várjuk az Európai Bizottság reakcióját. Kíváncsiak 
vagyunk, hogy valóban működik-e a Bizottságnak a korábbihoz képest megváltozott 
politikája, miszerint törekszik a nemzeti parlamentekkel egy szorosabb kapcsolat 
kiépítésére, és nyilván ez az egyik fokmérője lesz ennek a kapcsolatnak, hogy 
mennyiben veszi figyelembe a Bizottság a jogalkotási folyamatában az úgynevezett 
sárga lapos eljárással a tagországok parlamentjeinek a véleményét. A puding próbálja 
az evés, meglátjuk, hogy mi lesz a Bizottság reakciója.  

Tájékoztató egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
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rendelettervezetről [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)] 
(átdolgozás) 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az előbb említett napirendi pont 
megtárgyalásához. Köszöntöm még egyszer Stauber Péter urat, a Belügyminisztérium 
főosztályvezetőjét.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Alig három hete hallgattuk meg Hegyaljai helyettes 
államtitkár urat az áprilisi menekültügyi közleményről, ma pedig a május 4-ei 
jogalkotási javaslatcsomag, talán úgy is mondhatnám, legérzékenyebb eleme, a 
dublini rendelet revíziója a napirendi pontunk főbb tárgya. (Csöbör Katalin 
megérkezik az ülésre.) 

A főosztályvezető úrtól a rendelettervezet legfontosabb elemeiről, valamint a 
kormány álláspontjáról kérnénk rövid tájékoztatást. Megjegyzem, hogy bizottságunk 
számára további kiemelt figyelmet jelentenek az úgynevezett szubszidiaritás elvével 
kapcsolatos szempontok is. 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Dr. Stauber Péter tájékoztatója 

DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a megtisztelő meghívást. Ahogyan elnök úr is mondta, 
nem olyan régen, három hete gyakorlatilag ugyanerről a témáról tárgyalt a bizottság, 
de akkor még az időnek abban a pillanatában voltunk, amikor nem ismertük 
hivatalosan a bizottsági javaslat szövegét, illetve volt egy bizonytalanság az időtényező 
körül is, hogy benyújtják-e most vagy elnapolják a brit népszavazás utánra. 
Benyújtották, ezt tudjuk, és azóta is a szöveg elemzése folyik. Tehát a kormány 
hivatalos, induló álláspontjának a kialakítása az Európai Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság keretei között folyamatban van, amint ez elkészül és jóváhagyásra kerül - 
ami néhány napon belül várható -, amennyiben a bizottság igényli, ezt természetesen 
a bizottság részére rendelkezésre fogjuk bocsátani. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az 
elmúlt három hétben elhangzottak olyan nyilatkozatok - elsősorban a miniszterelnök 
úr tíz pontjára, a Schengen 2.0 akcióterve utalnék -, amelyek kapcsán a magyar 
álláspontnak, a viszonyulásnak az általános kerete kiolvasható, erre majd röviden 
még visszatérnék.  

De akkor magáról a javaslatról ejtenék néhány szót. Ahogy elnök úr is mondta, 
ez a hosszú és bonyolult cím gyakorlatilag a dublini rendelet módosítása, illetve 
egyfajta kodifikációs technika révén gyakorlatilag egy új rendelet megalkotása lenne. 
Ez egy úgynevezett recast kodifikációs technika, tehát a Bizottság csak azokra a 
szöveghelyekre terjesztett be szövegszerű javaslatot, amit módosítani kíván, és az 
egyébként meglévő rendelkezések, amikre nem terjesztett be javaslatokat, azok majd 
a jogalkotási folyamat végén változatlan tartalommal kerülnek át az egységes 
szerkezetbe foglalt jogszabályba. Ez egy rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó 
rendelet, tehát az Európai Parlament és a Tanács egyenrangú társjogalkotóként 
vennének részt a folyamatban. A legoptimistább szcenárió is az, hogy esetleg ez év 
végére lehetne megállapodás a társjogalkotók között, de azért ebben még nagyon-
nagyon sok a bizonytalanság.  

A Tanácsban szakértői szinten megkezdődött a tervezet vizsgálata, de a 
politikai szintű bemutatására a mostani információink szerint a június 9-10-ei Bel- és 
Igazságügyi Tanácsnak a 10-ei belügyi ülésnapján kerül majd sor. Az Európai 
Parlamenten belül pedig az érdemi vita a LIBE bizottságban, úgy tudjuk, hogy csak 
szeptember végén indul meg.  

Akkor a rendelettervezet tartalmáról, tényleg ahogy mondtam, igazából csak a 
módosításokról szeretnék beszélni, és abból is a legeklatánsabbra szorítkoznék. A 
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dublini rendszer alapvető jellemzője, tulajdonképpen a célja az, hogy megállapítsa azt 
a tagállamot, amely felelős egy Európai Unióban benyújtott menedékkérelem 
elbírálásáért. Ez a cél tulajdonképpen ezt a mostani tervezetet is áthatja, tehát 
változatlanul a fő rendelkezés, ami köré az összes többi felépülne, ez a 
felelősségmeghatározó szabály.  

Ahogy az az elmúlt időszakban nagyon széles körben ismertté vált, a hatályos 
rendeletben is a főszabály az, hogy az a tagállam felelős a menedékkérelem 
elbírálásáért, ahol a menedékkérő az Unió területére lépett. Ezt a főszabályt a 
módosítás változatlanul hagyná, sőt, még erősítené is olyan rendelkezések révén, 
amelyek kikapcsolnák azokat a kisegítő szabályokat, amelyek révén a hatályos 
rendelet alapján, amennyiben a menedékkérő másodlagos migrációs mozgás 
keretében továbbment más uniós államokba, tehát itt bizonyos időmúlás alapján, 
főszabály szerint 12 hónap elteltével, a hatályos rendszerben a felelősség átszállna a 
következő tagállamra, tehát ahol tartózkodik a menedékkérő. Ezeket a kisegítő 
szabályokat a módosítás gyakorlatilag megszüntetné. Tehát még erősödne is a 
jelenlegi főszabály, hogy az első belépés helye szerinti tagállam lenne a felelős a 
menedékkérelem megvizsgálásáért.  

Ugyanakkor itt jön be az az elem, ami gyakorlatilag a legnagyobb vihart 
kavarta és a legközismertebb eleme ennek a javaslatnak: egy automatizált folyamatos 
monitorozó rendszer létrehozása szerepel a javaslatban, ami gyakorlatilag egy 
naprakész nyilvántartás lenne arról, hogy egy adott időpillanatban az Unióban hol és 
hány menedékkérelmet nyújtottak be. Előre meghatározott referenciaértékek 
lennének, hogy egy tagállamnak egy adott tárgyévben hány menedékkérelmet kell 
elbírálnia, befogadnia. És amennyiben ezt a referenciaértéket 150 százalékban elérné, 
tehát 50 százalékkal meghaladná a tagállam, akkor a rendszer gyakorlatilag 
automatizáltan működésbe hozná ezt a bizonyos kiegészítő elosztási mechanizmust 
vagy kisegítő elosztási mechanizmust.  

És innentől kezdve egy adott tagállamban benyújtott menedékkérelem 
elbírálásáért való felelősséget ez a számítógépes rendszer továbbosztaná a többi 
tagállam felé, mindaddig, amíg helyre nem áll ez a bizonyos előre meghatározott 
arányszám. Ez egy meglehetősen abszurd és furcsának ható elképzelés, aminek a 
technikai megvalósíthatósági részletei is egyelőre homályban vannak.  

Mindenesetre a teljesen random elosztás kapcsán egyetlen garanciális szabályt 
épített be a Bizottság a javaslatába, hogy a családtagokat egy helyre küldené így 
gyakorlatilag a gép, tehát a családokat nem szakítaná szét ez a fajta automatizált 
döntés, de egyébként, hogy milyen algoritmus alapján határozná meg a rendszer, 
hogy akkor végül is melyik tagállamra szállna át a felelősség, tehát ezek a végrehajtási 
jellegű szabályok még hiányoznak magából a javaslatból.  

És ennek az elképzelt mechanizmusnak a másik, szintén közismert leágazása 
az, hogy egy tagállam 12 hónapos időtartamra jelezhetné, hogy nem kíván vagy nem 
tud részt venni ebben a mechanizmusban, de ez esetben minden olyan 
menedékkérelem után, amelyet így nem bírál el, holott a főszabály szerint erre köteles 
lenne, 250 ezer euró hozzájárulást kellene befizetnie.  

Összehasonlításképpen annyit jegyeznék meg, hogy a tavalyi, általunk az 
Európai Bíróság előtt megtámadott relokációs határozatnál a relokálandó személyek 
után 6000 euró támogatást fizet a Bizottság, tehát ez abszolút nincs arányban ezzel a 
250 ezer eurós tétellel. Ez egyértelművé teszi, hogy itt nem a tényleges költségek 
fedezéséről van szó, hanem ez gyakorlatilag egy büntetéspénz lenne.  

Amikor Timmermans bizottsági alelnök úr bemutatta a tervezetet, akkor úgy is 
nyilatkozott, hogy ők gyakorlatilag úgy képzelik, hogy nagyon-nagyon kivételes 
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esetben lenne egyáltalán lehetőség erre a megváltással való mentesülésre. Tehát 
igazából ez a fő nóvum, e köré épül fel minden egyéb rendelkezés.  

Annyit megjegyeznék, hogy a javaslatban célként ugyan szerepel és általános 
kitételek vannak arra nézve, hogy a jelenlegi menekültügyi rendszer egyik legnagyobb 
rákfenéje kapcsán, tudniillik, hogy gyakorlatilag teljesen a menedékkérő 
együttműködési készségén múlik, hogy ezek a szabályok végrehajthatóak-e, nem 
utazik-e tovább egy másik tagállamba például, tehát célként szól a tervezet arról, hogy 
ezeket orvosolni kell és erősíteni kell a hatósági eszközrendszert az ilyen másodlagos 
mozgások megakadályozása érdekében, de tényleges megoldást igazából nem kínál 
arra, hogy ezek a célok végrehajthatóak is legyenek.  

Még egy zárógondolatot mondanék el, és utána a kormányálláspont jelenlegi 
helyzetéről még pár mondatot. A zárógondolat az lenne, hogy ez a rendelet egy 
nagyobb jogalkotási csomag része. Ezzel együtt még két rendeletet nyújtott be a 
Bizottság, az egyik az Eurodac-rendszerről szóló rendelet módosítása, ami kapcsolódó 
technikai javaslatokat tartalmaz. Illetve a másik javaslat, ami szintén nem ebből a 
dublini reform logikájából következik, hogy a jelenlegi Menekültügyi Támogatási 
Hivatal helyett egy szélesebb jogkörrel rendelkező európai menekültügyi hivatalt vagy 
hatóságot kíván létrehozni a Bizottság. 

Erre is benyújtott egy rendeletjavaslatot, ami szerepel ebben a csomagban, 
tehát ez így együtt egy elég komplex jogalkotási dosszié, ami várhatóan folyamatosan 
együtt lesz kezelve a jogalkotás folyamatában, de a többi szabály technikai és kisegítő 
jellegű, a dublini rendelet módosításához képest mindenképpen ez a veleje. 

Ahogy mondtam, tényleg röviden szólnék a kormányálláspontról azzal együtt, 
hogy ahogy jeleztem, a hivatalos, induló tárgyalási álláspont néhány napon belül 
véglegeződik. Gyakorlatilag az attitűdünk az, hogy mind egészében, mind elemeiben 
mi ezt a javaslatot elutasítjuk, úgy véljük, hogy alapvetően rossz a kiindulási pont, 
tehát nem az Európai Unióra háruló migrációs teher jobb, igazságosabb, hatékonyabb 
vagy bármilyen egyéb szempontú elosztásáról vagy továbbosztásáról kellene 
beszélnünk, hanem a fő kérdés az, hogy hogyan lehetne ezeket a terheket csökkenteni. 
Erre kínál megoldást a miniszterelnök úr tízpontos Schengen 2.0 akcióterve. Úgy 
véljük, hogy először a külkapcsolati dimenzió, tehát a menekülés vagy a migrációs 
mozgások kiváltó okait kell kezelni, az Európai Unió külső határait biztosítani és a 
menekültügyi szabályok bármilyen módosítása ez után következhet.  

De egyébként a dublini rendszer kapcsán az is a magyar álláspont része, hogy 
ha valamely tagállam a hatályos szabályokat nem tartja be, akkor erre nem az kellene 
hogy legyen a reakció, hogy új szabályokat alkotunk, hanem a hatályos szabályok 
betartását és kikényszerítését kellene elérni. A jelenlegi dublini rendszerrel szemben 
sok kritika elhangzik, ezek többnyire megalapozottak, de ezeknek az eredője végül is 
az, hogy több tagállam nem nagyon tesz eleget a hatályos dublini rendszer 
kötelezettségeinek, mindenekelőtt a regisztrációnak, hogy minden menedékkérőt és 
illegális migránst regisztráljanak. Ebből számos probléma adódott az elmúlt 
időszakban, erről bővebben nem beszélnék. 

Még annyit, hogy vizsgálat alatt áll, hogy egyáltalán megfelelő jogalapon 
nyújtotta-e be a Bizottság ezt a tervezetet. Az a szerződéses rendelkezés, amit a 
Bizottság felhívott, kifejezetten a menekültkérelem elbírálásáért való felelősség 
meghatározására szolgál, ami valóban a dublini rendszer alapja, ugyanakkor ezzel az 
automatikus és gyakorlatilag mind mennyiségileg, mind időben korlátlan elosztási 
mechanizmus beépítésével meglátásunk szerint ezen a jogalapon ez a bizottsági 
javaslat túlterjeszkedik, tehát ennek a vizsgálata is megér egy misét.  

Igazából én ezeket szerettem volna elmondani, a kérdésekre legjobb tudásom 
szerint megpróbálnék válaszolni. Mint mondtam, néhány napon belül lesz hivatalos, 
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jóváhagyott induló tárgyalási álláspont, amit majd az Európai ügyek bizottságának is 
kérése esetén rendelkezésre bocsát a kormány, a politikai szintű vita pedig a júniusi 
Bel- és Igazságügyi Tanácson fog megindulni. Hosszú menetelés áll előttünk ezt a 
dossziét illetően. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A főosztályvezető úr említette, hogy ez is megér 
egy misét, hát akkor én meghívom a főosztályvezető urat a következő misére, 
tudniillik ez már biztos, hogy bizottságunk meg fogja vizsgálni a szubszidiaritás elve 
szempontjából például a korrekciós elosztási mechanizmust, a 34-43. cikket, tehát az 
nem kétséges, hogy ez a következő bizottsági ülésünkön - ezt szeretném már jelezni -, 
jövő héten, május 30-án 9 óra 30 perctől kerül tárgyalás alá. 

Tisztelt Bizottság! Számomra nem meglepő, hogy ez a javaslat megszületett. 
Nem tudom, hogy mire ez a nagy sietség, hiszen még a hivatalos magyar fordítása 
sem érkezett meg, ugyanakkor a munkatársaim már megvizsgálták a rendelkezésre 
álló angol anyagot, és már most látszik, hogy igenis meg kell vizsgálnunk a 
szubszidiaritás elve szempontjából. Szerintünk - szerintem és munkatársaim szerint 
is - a rendelettervezet elsősorban a korrekciós elosztási mechanizmus oldaláról 
támadható: 1. az eljárás teljesen automatizált, 2. az érintett tagállamok részvételi 
lehetősége a mechanizmus alakítása kapcsán teljesen korlátozott, 3. nem határoz meg 
semmilyen felső korlátot a befogadókérelmek száma tekintetében, arról nem is 
szólva, hogy a pénzügyi hozzájárulás mértéke egyértelműen aránytalan, továbbá 
annak meghatározására európai bizottsági végrehajtási határozattal kerülne sor, 
továbbá a hozzájárulást egy másik tagállam részére kellene teljesíteni, nem is az uniós 
költségvetés számára. Tehát zavaros, azt is mondhatnám, hogy megkaptuk a 
feketelevest, mert abban mindenki egyetértett, hogy a dublini rezsimet meg kell 
reformálni.  

Egyébként hadd mondjam el, hogy Magyarország volt azon kevés tagországok 
egyike, amely betartotta a dublini rendelkezést, ennek ellenére - hogy mondjam? - 
megkaptuk a kritikát érte. Azt mondom, hogy idáig is teljesen felesleges volt betartani 
a dublini rezsimet, ha betartottuk, akkor az volt a baj, ha most meg esetleg kifogást 
emelünk, akkor az a baj. Szóval elég nehéz eligazodni az Európai Bizottság jogalkotási 
menetében, és számunkra sok-sok érthetetlen dolog van. Egy biztos: mi szeretnénk 
élni a szubszidiaritás vizsgálatával, és reményeink szerint a nemzeti parlamentek 
sárga lapos eljárásával megint csak le tudja fékezni, ha nem, akkor lassítani tudja azt 
a jogalkotási ámokfutást, ami az Európai Bizottság részéről van.  

Tehát, hölgyeim és uraim, most valóban a lisszaboni szerződés által adott 
lehetőséggel élni kell a magyar Országgyűlésnek, ebben kiemelt szerepe van az 
Európai ügyek bizottságának. Nem kétséges, hogy a következő héten hétfőn mi a 
szubszidiaritásvizsgálatot elindítjuk, és már fölvesszük a kapcsolatot nemcsak a 
visegrádi négyek többi tagjával, hanem az Európai Unió többi nemzeti parlamentjével 
is, hogy lépjük meg ezeket a lépéseket.  

Hölgyeim és Uraim! A vitát megnyitom. Kinek van kérdése? (Jelzésre:) 
Elsőként Bana Tibor alelnök úrnak adom meg a szót.  

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm szépen a tájékoztatót. 
Örömmel hallottam a kormányzati elutasító álláspontot, valamint azt is 
pozitívumként értékelem, hogy már a jövő hétfői bizottsági ülésen vizsgálni tudjuk a 
szubszidiaritás elvét, és azt már most jelezném, hogy természetesen a magunk 
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részéről támogatni fogjuk ezt, a Jobbik minden ilyen esetben a magyar nemzeti 
érdekeknek megfelelően állt a kérdéshez.  

Viszont azért arra az ellentmondásra szeretnék rávilágítani, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök úr úgy nyilatkozott, hogy a menekülttáborokat és 
befogadóállomásokat az Európai Unió területén kívül kell elhelyezni. Ehhez képest 
sajnos már több hete ismét megnyílt Körmenden a migránstábor. Csütörtökön egy 
civilek által szervezett lakossági fórumra került sor, pénteken pedig az önkormányzat 
hívott össze egy lakossági fórumot, ahova a Belügyminisztérium illetékese is eljött, de 
sajnos az ott feltett szakmai kérdésekre nem kaphattunk érdemben választ, tehát 
például arra sem tudtak semmilyen egyértelmű választ adni, ami most fel is merült a 
főosztályvezető úr részéről, hogy végül is, akik eltávoznak, az ő mozgásukat mennyire 
tudjuk követni, mit tudunk rólunk. Leginkább ezt szeretném megkérdezni a 
főosztályvezető úrtól, amellett természetesen, hogy mi azt szeretnénk, hogy minél 
előbb bezárják ezt a befogadóállomást, lehetőleg akár már ma vagy holnap ez 
megtörténjen, de legalább akkor arra a szakmai kérdésre valamilyen válasz szülessen, 
hogy hogyan is tudjuk egyáltalán követni, mert olvastam azt, hogy 100-an vagy 101-en 
távoztak el, mert 190-en voltak egy adott pillanatban, 101-en pedig eltávoztak 
ismeretlen helyre. Az ő hollétükről viszont nem rendelkezünk érdemi információval. 
Nyilván vannak sejtéseink, de azért jó lenne, ha a főosztályvezető úr is egyértelművé 
tenné, hogy mi itt a helyzet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): A múltkori bizottsági ülésen is képviselőtársam után 

kértem szót azzal a megközelítéssel, hogy valóban nem szerencsés a 
menekülttáborokat bárhol elhelyezni, de akkor is azt mondtam, hogy akik hivatalos 
módon, menekültként jelentkeznek, őket - és akkor ez most a kérdésem is ön felé - 
kötelesek vagyunk valahol egy ideig elhelyezni.  

Ott folytatjuk, amit képviselőtársam is mondott. Ha onnan eltűnnek, 
eltávoznak, akkor miután mi regisztráltuk őket, akkor ezeket az embereket előbb-
utóbb, ha ez az egész folyamat úgy épül fel, ahogy mondják, vissza lehet ide 
toloncolni. Tehát ezért az én kérdésem az, hogy amikor mi a menekültstátuszról mi 
intézkedünk, vagy a regisztrálást megtesszük, ott megtehetjük-e azt az intézkedést, 
hogy azon nyomban, mint ahogy ön is fogalmazott, az Unió területére belépéskori 
első államba visszatesszük őket. Működik-e ez egyáltalán? 

És akkor a következő, hogy uniós tagállam Horvátország, de nem Schengen 
része. Most mégiscsak keresztüljönnek Horvátországon - nekem mindegy, hogy 
csapják be Szerbiát -, és a végponton, Szerbián keresztül találkoznak a magyar 
határral. Most csak a schengeni határra vonatkozik az uniós tagállam kérdése, vagy 
ilyen esetben uniós tagállam-e Horvátország is? De ugyanez vonatkozik 
természetesen Olaszországra is, tehát Olaszországba is nyaklóval jönnek befelé.  

Nem véletlenül tegnap hír, hogy újabb 80 vagy 100 rendőrt raktak az osztrákok 
a Brenner-hágóra. Akkor hogy is van ez a visszatoloncolás kérdése? Mert ha ez így 
van, ahogy képviselőtársam is mondta, mi alapvetően azt támogatjuk, amit a 
kormány álláspontként megfogalmazott, egytől egyig el kell utasítani az ilyen irányú 
törekvést és akkor valóban a szubszidiaritásvizsgálatnak menjünk elébe. Azt látom, 
hogy az Európai Unióban a vezetők túlzottan nem akarnak erről tudomást venni, 
hogy mi folyik tulajdonképpen itt a határokon. Tehát a kérdés az, hogy akik bejöttek, 
regisztráltuk őket, azokat végül is táborokba vagy valahova el kell rakni. Az onnan 
eltűnteket, ha visszarakják, akkor megint csak vissza kell fogadnunk, mert mi 
regisztráltuk őket. Tehát mennyire veszélyes, most egy kicsit rossz éllel kérdezem, 
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hogyha mi hivatalosan regisztrálunk? Márpedig regisztrálunk, mert most a hétvégén 
a legfrissebb adatok szerint 400 vagy 500 ember jött át három nap alatt. Ezt az 500 
embert akkor hova tegyük? Ez itt a kérdés. Tehát tulajdonképpen csatlakozom, csak 
egy kicsit árnyaltabban, mert ezeket a menekülteket, ráadásul, még ha menekültnek 
is nyilvánítjuk őket, valahol el kell helyezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat. (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs több kérdés, engedjen meg egy apró kérdést, főosztályvezető 
úr! Látható-e már, hogy a tagállamok miként viszonyulnak az új korrekciós elosztási 
mechanizmus tervezet szabályaihoz? Tehát a magyar kormány álláspontjához 
hasonlóan vannak-e az európai uniós tagállamok kormányai között olyanok, amelyek 
hasonlóan vélekednek, vagy totálisan ellentétesen? Várható-e valamifajta 
véleményváltozás például az osztrákoknál vagy a németeknél? Tehát ez alapvetően 
befolyásolja a dublini rezsim reformjának a kimenetelét.  

Ugyanis azt is látnunk kell, ezen megállapodás mögött talán azt is látni, hogy a 
német és olasz kormányok között valamifajta megegyezés van. Nyilván ez egy olyan 
javaslat, amelyik bizonyos országoknak jó, például Görögországnak vagy 
Olaszországnak, amelyek a határon fekszenek, ugyanakkor nálunk, nem tudom, ez 
nyilván elutasításra kerül, de több olyan európai uniós tagország van, amelyek 
hasonló pozícióban vannak.  

Ha nincs több kérdés, akkor átadom a szót a főosztályvezető úrnak… 
(Jelzésre.) Bocsánat, elnézést kérek. Még akkor a nemzetiségi szószóló kért szót. 
Tessék parancsolni! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: A főosztályvezető úrtól 

szeretném megkérdezni, hallottunk az automatizmusról, hogyan halad, miképpen 
dolgozik vagy működik. De egyet nem értek, mivel a görög nemzetiséget is képviselem 
a parlamentben, nekem az a nagy problémám, hogy látva-hallva a görög híreket, a 
mai napig is érkeznek Görögországba menekültek, és több ezren vannak, akik nem 
hajlandók regisztrálni. Akkor miért nem működik az automatizmus, hogy azokat 
visszatoloncolják, aki nem regisztrál, azt Törökország fogadja vissza? Törökország 
eddig 300 vagy 400 menekültet fogadott vissza.  

Ha már az Európai Parlament odaadta azt a nagy összeget, nem tudom, ez 3 
milliárd, vagy 9-nél tartanak, tessék Törökországot rákényszeríteni arra, hogy fogadja 
vissza mindazokat, mert azok a bűnözők, akik nem regisztrálnak. Biztos azért jönnek 
az Európai Unióba, hogy ott valamilyen problémát okozzanak. Köszönöm szépen a 
szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak megjegyzem, a mai hírekben hallottuk, hogy 

Merkel kancellár asszony ma Törökországban tárgyal. (Firtl Mátyás közbeszólása.) 
Látszik az, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is elmondta, hogy nem lehet 

olyan megállapodást kötni Törökországgal, amiben zsarolja az Európai Uniót, köztük 
Németországot. Most ez visszaüt, sajnos úgy látszik, és ebben az esetben ez a zsarolási 
pozíció, reméljük, hogy nem terjed át más tagországokra sem. Tessék parancsolni, 
főosztályvezető úr. Köszönjük szépen a kérdést. 

Dr. Stauber Péter reflexiói 

DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Szószóló Úr! Akkor a végéről mennék visszafelé. 
Tehát ahogy az elnök úr is mondta, az, hogy Törökországnak a március végi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeit be kell tartania, azt gondolom, a magyar 
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álláspontnak egy nagyon sarkalatos eleme, és mi folyamatosan azon dolgozunk az 
Unióban, hogy ez az álláspont teret kapjon.  

Itt a dolog természetéből adódóan elsősorban az intézményeknek, tehát a 
Bizottságnak, a külügyi szolgálatnak, a Tanács soros elnökségének a feladata és 
bizonyos kulcspozíciókban lévő tagállamoknak is a dolga lenne, ahogy az elnök úr is 
utalt rá, hogy a török felet folyamatosan ösztönözzék arra, hogy teljesítsen. Tehát csak 
egyetérteni tudok a szószóló úrral, hogy a török fél teljesítése az egy sine qua non.  

A tagállami álláspontok az elnök úr kérdése alapján. Még egyértelműen sok 
tagállam van, amelyik még nem nyilatkozott, inkább kivár. Az látszik, hogy van két 
tábor. Az egyik oldalon a bizottsági javaslat támogatói, ezek elsősorban Németország, 
a Benelux-államok, elsősorban Luxemburg, Belgium, Hollandia talán valamivel 
kevésbé, de most soros elnökségként ők egy picit semlegesebb álláspontot 
képviselnek, Svédország, Olaszország, Görögország, tehát ők felsorakoztak a 
bizottsági javaslat mögé. A másik oldalon a V4-ek, a balti államok azok elsősorban, 
amelyek már nyíltan elutasították a bizottsági javaslatot. Tehát ismétlem, nagyon sok 
tagállam van, amelyik kivár, egyértelműen nem foglalt még állást; és látni kell, hogy 
sok helyen ez belpolitikai folyamatoktól függ, nehezen prognosztizálható. Akár az is 
elképzelhető, hogy mondjuk történik egy kormányváltás, egy választás, és egyik 
tagállam homlokegyenest mást fog mondani egy nap, mint amit viszonylag kevéssel 
azelőtt mondott. Tehát nagy bizonytalanságok vannak ebben, de én úgy érzem, hogy 
most a következő hetekben ezek a koalícióépítések folynak. A június végi Európai 
Tanács ülésén minden bizonnyal tisztábban fogunk már látni, hogy pontosan mik a 
frontvonalak. 

Akkor a képviselő urak kérdéseire. Igen, egyértelműen azt szeretnénk, ha ezek 
a bizonyos hotspotok vagy regisztrációs központok vagy menekülttáborok, nevezzük, 
aminek akarjuk, az Unión kívül lennének, és onnan csak önkéntes alapon és 
ellenőrzött körülmények között lehetne az Unió területére belépni. De azt látni kell, 
hogy ez egyelőre egy jövőre szóló terv vagy célkitűzés, amihez meg kell nyernünk a 
többi tagállam és az intézmények támogatását. Tehát addig is azoknak az embereknek 
az elhelyezése, akik mégiscsak megérkeztek vagy itt vannak, egy szükségszerűség.  

Firtl képviselő úr kérdésére: a dublini rendszerben minden uniós tagállam 
részt vesz. Görögország részvétele most már több éve egy európai bírósági ítélet miatt 
felfüggesztésre került, de mivel ez az ítélet már tényleg 4-5 éves, és a görög 
menekültügyi rendszerbe anyagi értelemben is meg minden egyéb értelemben az 
elmúlt években rengeteget invesztáltak, a magyar álláspont az, hogy Görögország 
most már megérett arra, hogy visszakerüljön a dublini rendszerbe, amivel együtt 
járna az is, hogy visszaveszi azokat, akik a területén keresztül léptek az Unióba, hiszen 
gyakorlatilag hozzánk olyan, aki nem járt azelőtt más uniós tagállam területén, nem 
érkezik, Görögországban, Bulgáriában, esetleg Horvátországban biztos, hogy 
megfordultak az illetők.  

De azt látni kell, hogy - ahogy mondtam a tájékoztatómban - a jelenlegi dublini 
rendszer legnagyobb rákfenéje az, hogy nem tartják be a tagállamok rigorózusan a 
rendelkezéseket, és ez vezet ahhoz, hogy a Bizottság maga is elismeri, hogy körülbelül 
25 százalékos hatékonysággal tudnak ezek a bizonyos dublini transzferek vagy 
visszaadások a jelenlegi rendszerben megvalósulni, tehát azt gondolom, itt egy 
globális problémáról beszélünk.  

Hogy addig is mit lehet tenni? Én úgy gondolom, hogy a belügyi szervek a 
megfelelő felkészültséggel tudják biztosítani ezeknek a befogadóállomásoknak a 
környékét jelenléttel, operatív eszközökkel, illetve a menekültügyi őrizet mint olyan 
arra van kitalálva, hogy a kérelmező jelenlétét az eljárásban biztosítsa. Kétségtelen, 
hogy a menekültügyi őrizet csak szűk körben alkalmazható végső eszközként, de azért 
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alkalmazzuk, illetve vannak egyéb kisegítő szabályok - például a menekültügyi óvadék 
jogintézménye -, amivel azt törekeszünk elérni, hogy a kérelmezők együttműködjenek 
és részt vegyenek az eljárásban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak a tájékoztatót. 
Tisztelt Bizottság! Jelzem - ahogy említettem -, hogy a bizottság következő 

ülésére 2016. május 30-án, tehát jövő héten hétfőn 9 óra 30 perctől kerül sor ebben a 
teremben, ahol a most tárgyalt rendelettervezet vizsgálatát fogjuk elindítani.  

Jelzem egyúttal azt is, hogy a héten elkezdődik az általános vitája az Európai 
Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival 
kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslatnak, melynek részletes vitájára 
bizottságunkban kerül sor, szintén a jövő héten.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Más megtárgyalandónk nincsen. Az ülést bezárom. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  

 

 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


