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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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 és természetesen a napirendi 
pont előadóját, dr. Aradszki András államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól, valamint munkatársait. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy az eseti képviseleti megbízással bizottságunk 
határozatképes.  

A mai napra tervezett napirendi pontokról a képviselőtársaim hétvégén 
megkapták a felhívást, az információt. Két napirendi pont megtárgyalására teszek 
javaslatot. Az 1.: tájékoztató az energiaunió megvalósításának aktuális kérdéseiről, a 
2.: tájékoztató a Bel- és Igazságügyi Tanács 2016. október 13-ai ülésnapja egyes 
napirendi pontjairól. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése a 
napirendi pontokkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem 
fel. Ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a tárgyalandó napirendi pontokat.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam napirend előtt 
képviselőtársaimat arról, hogy múlt héten Pozsonyban került megrendezésre a 
fiskális paktum 13. cikke alapján létrejött, a gazdasági és monetáris unióbeli 
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló parlamentközi konferencia, 
amelyen bizottságunk részéről Csöbör Katalin és Józsa István képviselőtársunk vett 
részt. Csöbör Katalin képviselő asszony „A gazdasági és monetáris unió szociális 
dimenziójának megerősítése” című szekcióban ismertette a kiküldött 
munkavállalókra vonatkozó irányelvtervezet kapcsán az Országgyűlés álláspontját, 
amit ezúton is tisztelettel megköszönünk.  

Tájékoztató az energiaunió megvalósításának aktuális kérdéseiről 
a) A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 
intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
[COM (2016) 52]   
b) A tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi 
energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi 
eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus 
létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezet 
[COM (2016) 53]  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, 
amely tájékoztató az energiaunió megvalósításának aktuális kérdéseiről, a) a 
földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet; b) a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi 
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energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó 
információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezet. Ismételten 
köszöntöm az előterjesztőt, Aradszki államtitkár urat.  

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk legutóbb, ha jól emlékszem, a május 2-ai 
ülésen foglalkozott az energiaunió és az energiabiztonság kérdéskörével. A 
napirenden szereplő javaslatok több alkalommal is megvitatásra kerültek a 
Tanácsban és az Európai Parlamentben egyaránt. Államtitkár úrtól most tisztelettel 
azt kérjük, hogy ismertesse az uniós döntéshozatal állását és a tárca álláspontját. 
Megadom a szót államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Aradszki András tájékoztatója 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgy és Urak! Az energiaunió öt pillére 
közül igazából az energiabiztonság, a szolidaritás és a bizalom pilléréhez 
kapcsolódnak a napirendi ponthoz fölvett jogszabálytervezetek. Ezek közül az 
energiabiztonság kapcsán elsősorban a szolidaritás és a bizalom tekintetében 
szeretném elmondani, hogy hogyan állunk. Ennek a pillérnek az az alapvető célja, 
hogy a forrás-, szolgáltatás-, szállítás- és útvonal-diverzifikációt biztosítsa, a 
gázellátást átláthatóvá tegye, az ellátásbiztonságot szolgáló közös erőfeszítéseket 
biztosítsa és segítse az EU egységes fellépését globális, tehát harmadik országbeli 
partnerekkel szemben.  

Most ott tartunk e pillér kibontásánál, hogy két rendelettervezetet nyújtott be 
az Európai Bizottság az úgynevezett téli csomag keretében, az egyik a földgázellátás 
biztonságának megőrzéséről szóló, jelenleg hatályos 994/2010/EU rendelet hatályon 
kívül helyezését és egy új rendelet megfogalmazását, valamint határozatot a 
tagállamok és a harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokra, itt is a 
jogilag nem kötelező dokumentumokra vonatkozó információcseréről. Az SOS-
rendelettervezet szerint a tagállamnak kötelező regionális kockázatértékelést, 
megelőző és vészhelyzeti terveket készíteniük egy előre meghatározott régióban.  

Magyarország a rendelettervezet értelmében lényegét tekintve maradt 
ugyanabban a régióban azzal az eltéréssel, hogy Románia helyére Horvátország kerül. 
Ez önmagában véve, ha teljesülnek azok az előfeltételek, hogy megteremtődik az 
interkonnektivitás, azáltal beállhat az a feltétel a szolidaritási mechanizmusban, hogy 
a potenciális ellátási útvonalak mellett lévő országokat vesszük egy csoportba - tehát 
két „ha” van ez előtt -, akkor ez egy vállalható regionális beosztás. De pontosan az 
előfeltételek hiánya miatt a magyar álláspont a regionális kockázatértékelési, 
megelőzési és vészhelyzeti tervekkel kapcsolatban a biztonságra törekszik, és azt 
mondja, hogy először tagállami hatáskörben kell a válságkezelést biztosítani, és a 
vészhelyzeti terveket is a tagállamoknak kell elkészíteni. Ezeknek a vészhelyzeti 
terveknek része kell legyen a regionális együttműködés alapjai és annak a 
szabályozása, amihez természetesen az érintett tagállamokkal együttműködés 
szükséges, és kölcsönösen el kell fogadni azt, hogy milyen módon segítik egymást a 
vészhelyzet megoldásában. 

A hosszú távú gázkereskedelmi szerződés átláthatósága szempontjából 
Magyarország számára ez nagyon szenzitív kérdés, mert igazából az az elképzelés, 
hogy a vonatkozó vállalati gázszolgáltatási szerződéseket notifikálnia kelljen a 
nemzeti hatóságnak, aki ezt köteles továbbítani a Bizottságnak. Különösen, ha ez az 
egy szállító az adott ország gázellátásának több, mint 40 százalékát biztosítja. Ez a kör 
ténylegesen három országra szűkül le, Bulgária, Magyarország és Szlovákia, ezek 
nagyon szenzitív üzleti modellezési kérdéseket jelentenek. Ezért Magyarország úgy 



7 

gondolja, módosítást is kezdeményeztünk e tekintetben, hogy az ilyen típusú 
szerződések címzettje és kezelője a nemzeti hatóság lenne. A Bizottság csak összesített 
adatokhoz és az azonosított ellátásbiztonsági kockázatokhoz szükséges 
információkhoz jutna hozzá a szerződés különböző adatai közül.  

Jelen pillanatban itt nincs egyezség. A holland elnökség iránymutatást kért 
ennek a legérzékenyebb területnek a kezelésére. Nemcsak Magyarország az, amelyik 
ezzel szemben fellépett, hanem nehezen megkerülhető államok is, ha jól tudom, 
Franciaország, Németország, meg Olaszország is kifogásolta. Elindult egyfajta 
egyeztetés. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb, a szlovák elnökség vége előtt erre a 
kérdésre pont kerül. Remélhetőleg a magyar megoldáshoz közelítő álláspont fog 
kialakulni. 

A regionális együttműködés szempontjából a tagállamok két álláspontot 
képviselnek. Az egyik az, hogy legyenek régiók, a másik az, hogy a régiók a valós 
kockázatok szerint legyenek kialakítva, de ez is egy nyitott kérdés. 

Ugyancsak nincs megállapodás a szolidaritási mechanizmus alkalmazása 
tekintetében. Azt kell rögzítenünk, hogy kormányközi megállapodásban kell-e 
rögzíteni, hogy melyek azok a feltételek, amelyek alapján beáll a szolidaritási 
mechanizmus. Én úgy gondolom, hogy ezek szerintem azért nagyjából minden 
tagállami országnál azonos feltételek lesznek, tehát e tekintetben olyan mély és átfogó 
változást eredményező vitára azért nem számíthatunk. 

A vállalati szerződések átláthatósága, mint ahogy említettem az előbb is, 
megosztja a tagállamokat. A szlovák elnökség novemberben meg kíván kezdeni egy 
informális trialógust a COREPER mandátumára támaszkodva a Bizottság és a 
Parlament, valamint a tagállami képviselők között. Én azt gondolom, hogy ez egy 
hosszú megbeszélés lesz. Miután Magyarország úgy gondolja, hogy amit meg lehet 
oldani anélkül, hogy a Bizottság hatáskörét kiterjesztenénk, azt tagállami, illetve 
regionális szinten kell megoldani. 

Rátérnék az IGA-határozatra, a kormányközi megállapodások kérdésére. A 
Bizottság, érzékelve a tagállamok ellenállását, új kezdeményezést tett. Most már túl 
vagyunk azon, hogy ex ante, tehát már előre be kelljen mutatni. Túl vagyunk azon is a 
Bizottság elképzelése szerint, hogy a nem jogi kötelező erővel bíró megállapodásokat 
is be kelljen mutatni. Itt a magyar induló tárgyalási álláspontot, amely ezen kettőnek 
a negligálása, illetve ezzel szemben volt ellenvetésünk, nagyjából elfogadta az Energia 
Tanács. Az a kompromisszumos javaslat, amit letettek, egyrészt megfelel a magyar 
érdekeknek, másrészt pedig összhangban van az EiT korábbi politikai 
iránymutatásával. 

A gond nem itt van, hogy ne tudnánk elfogadni az Energia Tanács 
előterjesztését, hanem azzal, hogy az Európai Parlament Ipar, kutatás és energia 
bizottsága egy olyan módosítási javaslattal él, amely jelentősen továbbmenne az 
említett tanácsi kompromisszumon. Minden uniós tagállam és harmadik ország 
közötti kormányközi megállapodásra, jogi kötőerővel nem rendelkező 
megállapodásra, valamint a többségi állami tulajdonban vagy állami befolyás alatt 
álló vállalatok közötti megállapodásra is kiterjedne ez az IGA-mechanizmus. Én úgy 
gondolom, hogy ebben lesz egy háromoldalú megbeszélés. Messze vannak az 
álláspontok. Azt gondolom, azt is hozzá kell tenni, hogy a bizottsági kompromisszum 
odáig is elment, hogy ez az ellenőrzési mechanizmus csak a gázszektorra vonatkozna. 
(Dr. Legény Zsolt megérkezik a bizottság ülésére.) 

A szlovák elnökségnek az a célja, hogy az év végére megállapodás jöjjön létre. 
Én arra hajlok, hogy a Bizottság kompromisszumos megállapodása lesz az, ami 
elfogadást nyer a jövőben. 
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Tulajdonképpen itt be is fejezhetném a napirendhez kötötten, de azért hadd 
váltsunk egypár szót, hadd említsem meg azokat az új javaslatokat, amik az 
energiaunió keretstratégiájának a végrehajtása érdekében jelentkeztek. Ezek között 
van az energiahatékonysági javaslat, amit várhatóan 2016 december elején fogad el a 
Bizottság. Ennek részeként az energiahatékonysági irányelv, az épületek 
energiahatékonyságára vonatkozó irányelv felülvizsgálatra kerül. Miután nem 
ismerjük részleteiben ennek az anyagát, álláspont kialakítására még nem került sor. 

Ami nagy kihívás és a kollégáim fokozottan figyelnek erre, az új villamos 
energiai berendezkedésről szóló jogszabálycsomag, amit a Bizottság 2016 vége előtt 
fogad el, de csak a 2016. december 5-ei Energia Tanácson mutat majd be. 
Kiemelendő, hogy ebben a csomagban az energiaárakkal kapcsolatban több 
szabályozási elem is várható, de erről sem rendelkezünk pontos információkkal.  

Van azonban néhány olyan alapvetés, amely a konkrét szövegjavaslatra 
vonatkozó álláspontokat meghatározza. Az egyik ilyen, hogy a villamosenergia-
rendszer biztonságának fenntartása alapvetően maradjon tagállami hatáskörben.  

Üdvözlendő a nemzeti rendszerek közötti együttműködés fokozása. Ez 
egyébként is egy élő gyakorlat, tehát erre minden partnerország, tagállam, 
körülöttünk lévő tagállam rendszerirányítói készek, és ez az együttműködés élő 
gyakorlat. De egy regionális vagy uniós szintű rendszerirányító létrehozása és annak 
döntési hatáskörrel való felruházása szembemenne a magyar állásponttal, de úgy 
látom, hogy ebben nem vagyunk egyedül, a többi tagállam is hasonlóképpen 
gondolkozik erről. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani az energiaunió 
jelenlegi folyamatairól, és várom a megtisztelő kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr beszámolóját. Biztos vagyok 

benne, hogy lesz még alkalmunk arra, hogy erről a témáról eszmét cseréljünk, hiszen 
ez egy olyan folyamatban lévő ügy, amelyik mindnyájunkat érinti. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megadom a szót képviselőtársaimnak. (Jelzésre:) 
Bana alelnök úr, tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások  

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Én is szeretném megköszönni a beszámolót. Azt gondolom, hogy 
államtitkár úr jól összefoglalta azt, hogy mi is jelenleg a helyzet. Volt olyan kérdés, 
amit előzetesen felírtam magamnak, de elébe ment a felvezetőjében, akár például az 
európai uniós tagállamok és harmadik országok közötti megállapodások 
vonatkozásában, tehát nyilván akkor ezt nem feszegetném, hiszen elég egyértelműen 
elmondta az államtitkár úr, hogy mi is a helyzet ezzel kapcsolatban, és én örülök 
annak, hogy nemzeti önrendelkezésünk szempontjából a kormány ezt az álláspontot 
képviseli. 

Az energiamix tekintetében mit láthatunk jelenleg? - ez lenne az egyik 
kérdésem. Hiszen az uniós tagállamok energiaszerkezetük meghatározásában, én azt 
gondolom, szintén meg kellene kapják a szükséges mozgásteret, a kormány is ezt az 
álláspontot képviselte egyértelműen. Tehát az lenne az egyik kérdésem, hogy ez 
ügyben mi most az aktuális helyzet. 

A másik pedig a Déli Áramlat gázvezetékre vonatkozna egy kicsit nagyobb 
kitekintésben. 2014 decemberében Oroszország leállította a tervet az erős uniós 
ellenállás miatt, és azt hangsúlyozták, hogy a jövőben Törökországgal terveznek 
szoros energetikai együttműködést. Aztán tavaly találkozott Orbán Viktor 
miniszterelnök és Vlagyimir Putyin, és akkor a magyar miniszterelnök leszögezte, 
hogy Magyarországnak továbbra is érdeke, hogy déli irányból vezeték és azon 
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keresztül energia érkezzen hazánkba. Putyin elnök pedig kijelentette ezen a 
találkozón, hogy a korábban tervezett Déli Áramlat gázvezeték magyarországi 
szakaszának megépítésére létrehozott, South Stream Hungary nevű, orosz-magyar 
közös vállalat eredményeit hasznosítani lehet a török áramlat meghosszabbítására 
Magyarországon keresztül Európa felé. Én azt szeretném megkérdezni államtitkár 
úrtól plusz egy kérdésként, hogy ezzel kapcsolatban mi most a helyzet, illetve a 
magyar álláspont. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Egy rövid kérdés. Tisztelt Államtitkár Úr! Említette 

a szolidaritás és bizalom pillérét és a diverzifikáció biztosítását. Kicsit csatlakozva az 
előttem szóló alelnök úrhoz, én is azt feszegetném, hogy hogyan valósul meg a 
diverzifikáció, azon túlmenően, hogy esetleg ez az orosz vezeték épül vagy nem épül, 
mert az számomra nem diverzifikáció, ha ugyanabból a régióból esetleg egy másik 
vezetéken keresztül, de ugyanonnan jön. Tehát ez miként valósul meg? Illetve rövid 
időn belül ez nem tud megvalósulni, de mégis: van-e alternatíva ebben az 
útvonalrendszerben egyáltalán? (Gyopáros Alpár megérkezik az ülésre.)  

A másik, amit említett, Románia és Horvátország helycseréje, de államtitkár úr 
maga is említette, hogy az interkonnektor-rendszer nincs megfelelő módon kiépítve. 
Akkor ez végül is nem igazán jó nekünk, még akkor sem, ha én nagyon kedvelem 
Horvátországot, de ha az interkonnektor nincs megvalósítva, akkor még az LNG-
megoldások sem tudnak igazán megvalósulni. A szolidaritás elve akkor csak úgy tud 
működni, hogy a mi gáztároló rendszerünkből tudunk szolidaritást vállalni Szerbia és 
Horvátország irányába, csak onnan ebbe az irányba nem igazán. De mélyebben már 
nem feszegetném a kérdést. Tehát a diverzifikáció a fő kérdés számomra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha nincs több kérdés, államtitkár úr, engedjen meg két rövid kérdést. 

A harmadik kérdést azért nem teszem fel, mert az Északi Áramlattal kapcsolatban 
már képviselőtársam ezt feltette.  

A tagállamok és a harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi 
megállapodásokra vonatkozó javaslat esetén a szaksajtó szerint egy aránylag gyorsan 
elfogadott, de egy kicsit felvizezett általános megközelítés jött létre a tanácsi viták 
során. Államtitkár úr szerint mely tagállamokkal képviselt hasonló álláspontot 
Magyarország? Egyáltalán hogyan értékeli államtitkár úr az általános megközelítést?  

Arról is olvastunk, hogy az Európai Parlamentben az ipari, kulturális és 
energiaügyekkel foglalkozó szakbizottság kialakította a véleményét a napirenden 
szereplő javaslat vonatkozásában. Magyarország álláspontja szempontjából hogyan 
értékelhető jelenleg az Európai Parlament szakbizottságának a véleménye?  

Ha nincs több kérdés, visszaadom a szót az államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Aradszki András válaszai 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm. Kezdjük az energiamix kérdésével! Bár ez az egyezmény része, tehát az 
energiamixet biztosítani kell, meghatározása mindenhol a saját tagállam hatásköre. 
De ez egy olyan dolog, amit ez alatt a másfél év alatt megtapasztaltam, hogy azért 
létezik ilyen lopakodó jogalkotás, tehát mindig minden energiatanácson el kell 
mondani, hogy igen, a saját jogunk, hogy milyen energiamix szerint látjuk el ezt a 
dolgot, ebben konzekvensek a V4-országok, és a német és az osztrák partnerek 
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mindig kifelejtik például a nukleárisenergia-forrást. Tehát én biztosítva látom, hogy 
ezt a gyakorlatot tudjuk követni, hogy ezzel a jogunkkal tudjunk élni.  

A Déli Áramlat kapcsán a végéről kezdeném. Magyarországnak érdeke, hogy 
délről, Délkelet-Európa felől jöjjön gáz Magyarországra. Ez továbbra is érdekünk, 
csak kérdés az, hogy milyen gáz és milyen vezetéken keresztül. Jelen pillanatban a 
helyzet nem sokat változott, viszont van egy fenyegető dátum, szerintem ez a dátum 
puhul a tekintetben, hogy 2019-re volt egy olyan orosz mondás, hogy Ukrajnát 
kiiktatják mint tranzitországot. Énszerintem nem esszük ilyen forrón a kását, 
Ukrajnát nem fogják tranzitországként kiiktatni, de ettől függetlenül, ahogy Firtl 
Mátyás képviselő úr is jelezte, nem diverzifikáció az, ha ugyanaz a gáz jön minden 
irányból.  

Meg kell említenem, hogy van a közép-kelet-európai gázszállítási 
kezdeményezés - nem ez a címe, de ez a lényege -, amelyben Magyarország nagyon 
aktív, itt volt legutóbb az ülése, és amelyen azért van már előrelépés a tekintetben, 
hogy a bolgár-román-magyar-osztrák vezetéken a PCI támogatást kap. Ennek a 
vezetéknek egy részében például nagy előrelépés volt, hogy megépült a Duna alatt a 
bolgár-román interkonnektor, és a bolgárok is tárgyalnak a görögökkel és a 
törökökkel is egy interkonnektivitás megteremtésében ezen az útvonalon, számítva a 
fekete-tengeri román találatokra, amelynek a kitermelői alapvetően nem román 
tulajdonú cégek, és annak meg kell jelenni a piacon, tehát ez is jön Magyarország felé. 
Ezt 2020-2021 körül fogják termelésbe állítani, de legkésőbb 2023-ra, ha megfelelőek 
lesznek az eredmények.  

Félig válaszolnék Firtl képviselő úr kérdésére, hogy a román fél helyett most 
horvátot kapunk: mind a ketten szeretjük a körtét is meg az almát is, tehát ugyanazt 
kaptuk, csak más gyümölcsben. Tehát ugyanúgy nem volt a román interkonnektivitás 
megteremtve, mint a horvát. A horvátok elkötelezettek a Krk-terminál 
megépítésében, egyelőre csak offshore jelleggel, és erős nyomás van rajtuk, hogy a 
gázvezetékhez szükséges, tehát az interkonnektivitás Magyarország felé történő 
megteremtéséhez szükséges beruházásokat megtegyék. Horvátország stabil 
kormányzása remélhetőleg másfél év után meg fog teremtődni, és akkor tudunk velük 
érdemben tárgyalni, illetve az Európai Unió is tud velük érdemben tárgyalni. 
Hozzáteszem, hogy a HAG-vezetéken piaci alapon bármilyen gáz be tud jönni, és ha 
szűkület van, akkor fel lehet erre használni a szlovák-magyart is. Tehát sokkal jobban 
állunk diverzifikáció szempontjából, mint mondjuk, 2014-ben álltunk. Szerintem 
jóval előrébb léptünk. 

Tehát a Déli Áramlattal kapcsolatban: nem a mi asztalunk, nem a mi 
döntésünktől függ. Az bizonyos, hogy úgy, ahogy eredetileg akarták, nem lehet 
megvalósítani, tehát meg kell felelni az európai uniós elvárásnak, tehát a harmadik 
energiacsomagra vonatkozó szabályoknak. Ezek után nem tudom, hogy az orosz fél, 
bár az Északi Áramlat tekintetében ők akarnak létesíteni egy új vezetéket, de ott nem 
is inkább gazdasági és jogi ellenállásba ütköznek, hanem politikaiba, mert egyébként 
az Északi Áramlat II. a mondás szerint megfelel majd az európai energiacsomagnak. 
Ezért van nehéz helyzetben az Európai Unió és köztük Magyarország is, amelyek 
ellátásbiztonság szempontjából nem nagyon kedvelik ezt a Nord Stream II.-t, mert 
jogi értelemben véve nagyon közel vannak a megoldáshoz, hogy ezt meg tudják 
csinálni. A finanszírozást kell eldönteniük.  

Hörcsik elnök úr kérdése. Elmondtam, hogy a harmadik tagállamokkal 
kapcsolatos kormányközi egyezményeknél van egy konszolidált álláspont. Ezzel 
szembe megy az Európai Parlament bizottsága, az ITRE döntése. Én remélem, hogy 
meg tudjuk vívni ezt a harcot, és ragaszkodni tudunk a bizottsági javaslat szerintem 
igen voluntartista és nagyon piacellenes megközelítésével szemben.  
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Hogy ki volt mellettünk és kik azok, akik az aggályukat fejezték ki. 
Németország, Olaszország és Franciaország, amelyeket ezek a nagy szerződések még 
érinthetnek. És kisebb mértékben, de az ellátása szempontjából Magyarország is egy 
jelentős szerződéses állománnyal bír. Ennyit tudtam volna elmondani. Ha van még 
kérdés, nagyon szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr beszámolóját, illetve a válaszokat. 

Mint ahogy említettem, biztos, hogy nemsokára tárgyalni fogunk a témáról, hiszen 
ahogy az Európai Parlament szakbizottsága foglalkozik a témával, úgy fog lassan 
kirajzolódni az a határozati javaslat, ami bennünket is jócskán érint. Nem mindegy, 
hogy milyen szegmensét tudjuk érvényesíteni a magyar gazdaságnak. Köszönjük 
szépen. 

Tájékoztató a Bel- és Igazságügyi Tanács 2016. október 13-i 
ülésnapja egyes napirendi pontjairól  
a) A közös európai menekültügyi rendszer reformjára irányuló, 
2016. május 4-én és 2016. július 13-án előterjesztett európai 
bizottsági javaslatok  
b) A határigazgatáshoz kapcsolódó információtechnológiai 
intézkedések 
c) Az Európai Határ- és Parti Őrség végrehajtásáról szóló jelentés 

Rátérünk a második napirendi pontra. Köszöntöm második napirendi pontunk 
előadóját, dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár urat és munkatársait a 
Belügyminisztérium részéről. A napirendünk: tájékoztató a Bel- és Igazságügyi 
Tanács 2016. október 13-i ülésnapja egyes napirendi pontjairól, úgy, mint a közös 
európai menekültügyi rendszer reformjára irányuló, 2016. május 4-én és 2016. július 
13-án előterjesztett európai bizottsági javaslatok, valamint a határigazgatáshoz 
kapcsolódó információtechnológiai intézkedések és végül az Európai Határ- és Parti 
Őrség végrehajtásáról szóló jelentés. 

Tisztelt Bizottság! Vitathatatlan, hogy tavaly nyár óta a menekültügyi krízis 
dominálja az európai közbeszédet. Bizottságunkban is rendszeresen foglalkozunk a 
kérdéskörrel, és elég, ha csak azt említem meg, hogy tavaly ősszel és az idén tavasszal 
is éltünk az úgynevezett szubszidiaritásvizsgálat lehetőségével, éppen a Dublin III. 
rendelet módosításával kapcsolatban, nevezetesen az automatikus és felső korlát 
nélküli áthelyezés, közismertebb néven relokáció kapcsán.  

Azt is hallottuk, hogy időközben megkezdte a működését az új európai 
határőrség, lánykori nevén a FRONTEX, amelynek működését magyar szakemberek 
is segítik. Egyúttal jelzem, hogy a legfontosabb jogalkotási javaslatokról bizottságunk 
egyeztetési eljárást kezdeményezett, amelyeket a későbbiekben önállóan is szeretnénk 
napirendre tűzni. A Bel- és Igazságügyi Tanács októberi ülésén e komplex kérdés 
szinte összes eleme napirendre került.  

Az államtitkár úrtól tisztelettel a magyar szempontból legfontosabb ügyekről 
szeretnék egy helyzetjelentést kérni. És kérem, egyúttal tájékoztasson bennünket a 
kormány álláspontjáról. Tessék parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a legutóbbi Bel- és Igazságügyi Tanácson valóban 
az összes kérdés napirenden szerepelt, amit említett. Tavaly nyújtotta be a Bizottság a 
két csomagját a közös európai menekültügyi rendszerről, ennek a reformjáról. 
Mindegyik eleme napirenden volt.  
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Hogy mi a célja ennek a csomagnak, azért nagyjából, pár szóban vázolnám. Egy 
egységes eljárást szeretnének létrehozni az EU-n belül; a menedékkérőket egyformán 
kezeljék; harmonizált szabályok legyenek - ez az általános megközelítés. A Dublin IV. 
rendelet is azt kívánná meghatározni, hogy melyik az az egyetlen felelős tagállam, 
amelyik a menekültügyi kérelmeket bírálja majd el.  

Felmerült az is, hogy legyen a főszabály az, hogy a nemzetközi védelem a 
régión belül valósuljon meg. Most mindenfelé mennek a menekültek, ezt tudjuk, 
látjuk, hogy mik történnek Európán belül. Kellene valami olyan megközelítés, hogy 
lehetőség szerint az első olyan országban, amely talán vagy valóban már biztonságos 
ország, ott legyen elhelyezve, és a kérelem azt a tagállamot illesse, amelyik az 
egységes rendszerben szerepel.  

Ezen felül szerepel a javaslatban egy korrekciós elosztási mechanizmus is. Ez 
nyilván azért kell, hogy ha valamelyik tagállamba túl sok menekült érkezik és túl sok 
kérelem elbírálásáért volna felelős egy tagállam, amelyet nem bír el, akkor erre kell 
egy korrekciós megoldás, vagy egyáltalán valamilyen megoldás.  

Nyilván a visszaéléseket is vissza kellene szorítani, hiszen a kérelmezők elég 
sok számban nem feltétlenül jóindulatú hozzáállásról tesznek tanúbizonyságot. Azt 
pontosan ismerjük, hogy a teherelosztás egy nagyon fontos szempont az Európai Unió 
tagállamain belül, mi azonban úgy ítéljük meg, hogy nem a teherelosztás az első 
lépés, mert ez pull faktort generál, hanem tudjuk jól, hogy először is a határokat kell 
védenünk. De erre még kitérek a későbbiek folyamán.  

A szolidaritás megint egy olyan kulcsszó, ami nagyon sokszor felmerül. Mi azt 
gondoljuk, hogy nemcsak egyféle szolidaritás létezik; ennek különböző formái 
vannak. Szerencsére most már egyre több tagország meghallotta ezt az igényt. Amikor 
azt mondjuk, hogy csak elosztjuk a menekülteket, nem ez jelenti önmagában azt, hogy 
szolidárisak vagyunk, hiszen tudjuk jól, az is egy szolidaritás, ahogy Magyarország 
jelen pillanatban éppen a schengeni külső határokat védi, nem kis költséggel. 

Az Eurodac-rendelet szintén a Bizottság első csomagjában szerepelt. Ez azért 
nagyon fontos, mert a migránsok, akik érkeznek, általában nem rendelkeznek 
okmányokkal. Hogy miért nem rendelkeznek, ennek több oka van: vagy otthon 
hagyták, de nagyon sok esetben természetesen el is dobálják. Tudjuk, hogy annak 
idején, a tavalyi év folyamán, amikor a csúcson volt a migrációs hullám 
Magyarországon keresztülvonulóban, akkor mindenki szír állampolgár volt, mert 
tudták jól, hogy a szír állampolgárokat megkülönböztetett figyelemben részesítjük. 
Tehát nyilván ezektől az emberektől ujjlenyomatot kell venni, azért, hogy ne tudjanak 
visszaélni a menedékjogi kérelemmel. 

Azonban annak idején, amikor az Eurodac-rendeletet létrehozták, akkor csak 
ez volt a cél. Szerencsére egy picit továbbléptünk ennél, és most már lehetőség van 
arra, hogy bűnüldözési célból is adatokat lehessen lekérni, de nyilván ez még mindig 
nem elég. Úgyhogy szükség van arra, hogy mind a tagállamok megfelelő szervei, mind 
pedig az Europol, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, az Eurodac adatbázisában 
keressen. Úgy gondolom, ez egy olyan dosszié, ami Magyarország számára jó 
irányban halad. Mi mindenképpen támogatjuk ezt a hozzáférést.  

Az európai menekültügyi ügynökség átalakítását egy új rendelettel próbálják 
majd elérni. Mire lesz ez jó? Gyakorlati együttműködési információátadás, 
információcsere, különböző iránymutatások az eljárásokban, jó gyakorlatok cseréje, 
műveleti-technikai segítségnyújtás. Ez mind-mind olyan pont, amellyel, úgy 
gondoljuk, együtt lehet élni, és amely a legtöbb esetben hasznos is.  

Azonban van egy olyan rendelkezés ebben a javaslatban, hogy az ügynökséget 
felruháznák egy olyan hatáskörrel, hogy a tagállamoknak a közös európai 
menekültügyi rendszer végrehajtását monitorozza, illetőleg értékelje, tehát 
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valamilyen szintű hatáskört gyakorolna a tagállamok menekültügyi rendszerei felett. 
Mi ezzel nem tudunk egyetérteni. Magyarország nem is támogatja, mert úgy 
gondoljuk, hogy ez a jogkör az EASO részére túl széleskörűen lett meghatározva.  

A második csomagban, a menekültügyi rendszerben van a befogadási 
feltételekről szóló irányelv. Ez előírja azt, hogy egységes formában járjanak el a 
tagállamok, meghatározott tartózkodási helyet jelöljenek ki, rendszeres megjelenést 
határozhatnak meg az eljárásban részt vevő személyre, olyan eset is előfordulhat 
azonban, hogy őrizetbe vegyék. Tehát itt is fordul egy picit a hozzáállás, ami azt 
jelenti, hogy a kérelmezőnek nemcsak jogai vannak, hogy bejöhessen, jogai vannak, 
hogy megválaszthassa, hogy melyik tagországban kíván maradni és ott hogyan 
kívánja az életet folytatni, hanem bizonyos kötelezettségeket is meghatároz neki az új 
irányelv, ami azt jelenti, hogy nyilván a visszaéléseket ki lehet szűrni. Ezeket 
támogatjuk. Nyilván vannak vitás kérdések - hogy mi a családtag fogalma, ki 
rendelhet ki gyámot, milyen úti okmányt lehet kiállítani neki -, ez még további 
vizsgálatot igényel. A menekültügyi munkacsoportban folynak a tárgyalások. 

Amit viszont ebben a befogadási feltételekről szóló irányelvben nem tudunk 
támogatni, a munkaerőpiacra történő fellépés. Korábban is azt mondtuk, hogy az 
illegális migrációt és a legális migrációt válasszuk le, a munkapiacra történő fellépés 
pedig, úgy gondoljuk, hogy minden tagországnak saját hatásköre, hogy eldöntse, hogy 
milyen feltételekkel biztosít valakinek lehetőséget arra, hogy az országában munkát 
vállaljon. 

A másik ilyen elem a második csomagban a kvalifikációs rendelet. Itt közös 
elismerési kritériumok vannak. Elhangzott az is ebben a javaslatban, hogy a védelem 
csak addig álljon fönn egy személyt illetően, amíg annak a veszélye valóban fennáll, 
hogy sérelem éri, a másodlagos mozgás megelőzése szintén szerepel ebben a 
csomagban. Ebben az esetben is a visszaélések elleni fellépést Magyarország - mint 
ahogyan a korábbiban - támogatja, ezzel kapcsolatban semmiféle aggályunk nincs. 
Viszont úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy rendeleti szinten kellene szabályozni 
ezt a kvalifikációs rendeletet, úgyhogy ebben még folynak a viták. 

Az eljárási rendelet ugyanez, tehát ott is felmerül, hogy rendeleti szinten van-e 
szükség a szabályozásra. Itt az eljárások gyorsítása, egyszerűsítése a cél, a visszaélések 
megakadályozása ugyanúgy. Azért is egy csomagban tárgyalja ezt a Bizottság, hiszen 
ez szorosan kötődik a dublini rendelethez, illetőleg ezek az irányelvek és rendeletek 
egymáshoz.  

Azt, hogy a visszaélések ellen fellépjünk, ebben a tervezetben is támogatjuk, 
ugyanúgy támogatjuk az eljárások gyorsítását. 

Van egy olyan téma, ami le lett választva ebből a csoportból, ez pedig az 
áttelepítési keretrendszer. Itt egységesítenénk az áttelepítési eljárásokat. Itt születne 
egy úgynevezett éves uniós áttelepítési terv, ezt a Tanács fogadja el. Igazából érthető 
az, hogy egy fontos humanitárius eszköz a személyek áttelepítése, azonban a 
szövegben nem jelenik meg pontosan, hogy ez önkéntes vagy kötelező jellegű. Mi 
pedig azt valljuk, hogy semmiféle kötelező jellegű elosztást, áttelepítést nem 
támogatunk; ismerjük, ez az aktuális politikai irány amúgy is Magyarországon több 
okból is, most ezt nem elemezném, hiszen nem ez a mai nap célja. Ha megjelenne 
ebben a szövegben leírtan, hogy önkéntes alapon folyik az áttelepítési eljárás, akkor 
azt gondolom, hogy Magyarország számára ez egy kompromisszumos javaslat lehet, 
mert most, hogy nincs benne, különböző értelmezések vannak. Van, aki úgy 
értelmezi, hogy épp azért, mert nincs benne, ezért önkéntes, van, aki azt mondja, épp 
azért, mert nincs benne, ezért kötelező. Azt gondoljuk, hogy ezt nem a későbbi 
jogértelmezés kérdésévé kell tenni, hanem egyszerűen expressis verbis ki kell 
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mondani, az önkéntes alapot meg kell jeleníteni a szövegben, és innentől kezdve a 
későbbiek során ezt a problémát meg tudjuk előzni.  

Említette elnök úr a határigazgatáshoz kapcsolódó eljárásokat. Igen, szintén 
téma volt a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén. A schengeni határellenőrzési kódexben 
bevezetni kívánnák a szisztematikus ellenőrzéseket - belépés, kilépés - harmadik 
országok állampolgárai vonatkozásában, illetőleg az EU-s állampolgárokra 
vonatkozóan is szeretnék ezt megteremteni. Az Európai Parlamenttel jelen 
pillanatban van trialógus ebben a kérdésben, remélhetőleg év végére sikerül 
valamilyen közös politikai megközelítést találni.  

Az európai határ- és parti őrség felállításáról megszületett a döntés, hatályba is 
lépett már október 6-án az ügynökség felállítására vonatkozó rendelet. Itt közös 
műveletekre továbbra is lehetőség van, továbbra is lehetőség van a gyorsreagálású 
egységek bevetésére, mint ahogy korábban, azonban most megkapta a lehetőséget a 
FRONTEX arra, hogy a harmadik országok területén is folytathasson 
együttműködést. Létrehoztak egy kockázatelemező és monitoringközpontot, amely 
megvizsgálhatja azt, hogy melyik tagállamban hogyan védik a határt, mi a jelenség, 
van-e szükség arra, hogy erősítsék ezt a határvédelmet az adott országban, illetőleg 
van-e szükségük erre a támogatásra. Itt ajánlásokat lehet tenni, sőt, hovatovább, 
amennyiben az adott ország ezt nem fogadja el, a FRONTEX önállóan is dönthet 
arról, hogy beavatkozó egységet küld a határőrizet megsegítésére. Föl is állt egy 
állandó keret 1500 fővel. Magyarország kvótája 65 főben lett meghatározva, amelyet 
rendelkezésre kell bocsátani, ha erre szükség van. Természetesen ezeknek a 
személyeknek fel kell készülniük, és készenlétben kell állniuk, amikor kéri a 
FRONTEX tőlük.  

A Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén mi üdvözöltük ezt a kezdeményezést, 
örültünk, hogy ez az egység felállt, azonban úgy gondoljuk, hogy az 1500 fő jó 
kiindulási szám, de valószínűleg nem lesz elégséges egy hatékony határőrizethez. Úgy 
gondoljuk, hogy Magyarország adott esetben még akár magasabb létszámmal is 
hajlandó volna részt venni egy ilyen közös műveletben, és arra kértük a tagállamokat, 
hogy gondolják át ők is ezt, hogy ők is emeljék ezt a kontingenst. 

A menekültügyi rendszerre visszatérve: az már most látszik, hogy ez a helyzet, 
ez a migrációs helyzet nemcsak a határokon okoz feszültséget, nemcsak a 
társadalomban okoz egyes helyeken feszültséget; vissza akarják adni néhány 
országból az embereket, mert látják, hogy a nagy arányszám miatt például 
Svédországban a lakosság arányához képest óriási a bevándorlási hullám, ezen túl 
sajnos az EU-országok között is feszültséget hoz ez a jelenlegi helyzet, és azt 
gondoljuk, hogy ami nagyon fontos az új rendszer kialakításában, hogy egy hosszú 
távú megoldást keressünk, és egy olyan megoldást, amely egy normál bevándorlási 
hullámot tud kezelni, hiszen ami most van, meg ami tavaly volt, az nem egy normális 
bevándorlási hullám, és nem arra kell felkészülni, hogy extrém esetben hogyan 
járjunk el - nyilván erre is kell, de egy rendszert azért nem erre kell alapozni -, hanem 
egy normál, konszolidált működésre.  

Nagyjából ezen vonalak mentén folyt a beszélgetés a Bel- és Igazságügyi 
Tanácson, illetőleg az is az álláspontunk, hogy olyan témákat vessünk föl és olyan 
irányba hozzunk döntéseket az egyes miniszteri tanácsüléseken, amelyek lekövetik a 
miniszterelnökök által meghatározottakat az Európai Tanács ülését követően; ott 
mindig fogadnak el következtetéseket, tehát nyilván ezen következtetéseknek 
megfelelően érdemes orientálódni az egyes tanácsi üléseken. 

Azt gondolom, hogy nagyjából ennyi. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen a részletes és pontos beszámolót. Fontos kérdésről 
van szó, ezért az is fontos, hogy időben megfelelően a bizottságunk tájékoztatást 
kapjon, és természetesen az is fontos, hogy autentikus beszámolót, amit meg is 
hallgathattunk.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a lehetőséget a kérdésekre. (Jelzésre:) Bana 
alelnök úré a szó. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt Helyettes 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm szépen a beszámolót. Két kisebb 
kérdésem lenne, aztán még plusz egy, ugyan nem szorosan a napirendi ponthoz 
kapcsolódva, de azt gondolom, mégis fontos kérdést vetnék fel.  

Az egyik az lenne, hogy a biztonságos származási országok európai listájának 
összeállítása vonatkozásában mi lesz a mechanizmus, tehát hogyan fog ez összeállni, 
hiszen azért az látszik, hogy a tagállamok között ebből a szempontból vannak 
nézetkülönbségek. A kormány által képviselt álláspont ebben a tekintetben, én azt 
gondolom, hogy helyénvaló és elfogadható, de kérdés az, hogy végül is ennek a 
folyamatnak uniós oldalról mi lesz a vége. 

A másik pedig arra vonatkozna: hogyan látja államtitkár úr, történnek-e, 
történtek-e olyan lépések, és a megbeszélések alapján látszik-e körvonalazódni, hogy 
a terrorizmus érdemi visszaszorítása érdekében olyan változások fognak életbe lépni, 
ami Magyarország szempontjából és hazánk biztonsága szempontjából is 
elengedhetetlen? Tehát vannak-e ebbe az irányba mutató jelek, hogy nagyobb 
hatékonysággal sikerülhet kiszűrni a terroristagyanús elemeket? Hiszen én azt 
gondolom, hogy ez az egyik fő szempont ebben a tekintetben, ebben a kérdésben.  

És a plusz egy felvetésem pedig a körmendi migránstáborra vonatkozna. 
Hiszen, ha jól tudom, legalábbis a város fideszes polgármestere ezt állította, 
gondolom, akkor így is történt, egy levelet írt a belügyminiszternek, amiben végre ő is 
kérte a befogadóállomás felszámolását. Korábban más álláspontot képviselt, de 
szerencsére most, a népszavazást követően ő is meghallotta a körmendiek hangját. 
Tehát mire számíthatunk? Most kevesen tartózkodnak a táborban, ezzel tisztában 
vagyok, de szülővárosomról lévén szó, azt gondolom, a jövőre nézve fontos lenne, 
hogy ez haladéktalanul felszámolásra kerüljön, mert akár az osztrák szigorítások 
következtében, akár egyéb szempontból előfordulhat az, hogy néhány héten vagy 
néhány hónapon belül ismét nagyobb kapacitással működhet ez a migránstábor. 
Tehát az lenne a kérdésem, hogy most mi a helyzet? Van-e erre szándék, és fel fogják-
e végre számolni ezt a befogadóállomást? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha nincs több kérdés, akkor engedjen meg, államtitkár úr, rövid 

kérdéseket. A május 4-én és július 13-án előterjesztett európai bizottsági javaslatok 
közül az egyik pont volt a Dublin III. rendelet tervezett módosítása. E tervezet 
módosításának a gondozása a szlovák elnökség alatt nyilván az ő feladatuk. Ez nem 
könnyű feladat, hiszen ismerjük Szlovákia állásfoglalását is, ugyanakkor egyfajta 
nyomás nehezedik a szlovák elnökségre. Az államtitkár úr szerint hogyan, miként 
kezeli Szlovákia ezt a javaslatot, tehát hogyan próbál közvetíteni? Lát-e valami 
lehetőséget arra, hogy a szlovák elnökség alatt ez valamilyen formában tető alá 
kerüljön?  

A másik kérdésem. Említette az államtitkár úr, hogy a Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség felállt, és az 1500 főből 65 fő magyar kontingens állt fel. Ez milyen 
többletfeladatot jelent a rendőrség számára? Hiszen ez pénzbeli költséget is jelent. A 
magyar hatóságok közötti együttműködés, kapcsolattartás formái hogyan fognak 
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kialakulni? Itt nemcsak nyelvi problémák vannak, hanem egyéb logisztikai problémák 
is lehetnek. Hova küldenek bennünket? Hol van rá a leginkább szükség? Ki fogja ezt 
elosztani és a többi?  

És végül. A külső határokon történő ki- és beléptetés elektronikus ellenőrző 
rendszerének a kiépítése milyen költségvetési vonzattal jár, nemcsak Magyarország, 
hanem a többi tagország schengeni határait érintően? Mennyiben cél a külső 
határokon az uniós állampolgárok ellenőrzésének megszigorítása? Hiszen ezt a 
magyar kormány többször szorgalmazta. Hogyan állnak ehhez például azon 
tagországok, mint amelyeknek nem szilárd, hanem tengeri schengeni határai vannak, 
például Görögország vagy Olaszország? Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás válaszai 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Nagyon szépen köszönöm a szót. Bana képviselő úr kérdésére reagálnék akkor 
először.  

Igen, a biztonságos származási országok európai listája. Valóban jó a kormány 
megközelítése. Tényleg kérdés, hogy hogyan haladnánk. Jó lenne egy egységes 
megoldás. Ez sajnos még vitás kérdés. Próbálunk továbblépni, próbáljuk képviselni az 
ország érdekeit, de igazából túl nagy előrehaladást jelen pillanatban, úgy gondolom, 
hogy még nem értünk el. Azt hiszem, itt az Európai Parlamentnek is, illetőleg a 
Tanácsnak is szerepe van az egymás közötti konzultációs eljárásban.  

A terrorizmus elleni érdemi visszaszorítás, hogy miket tettünk, vagy miket 
lehetne tenni. Én azt gondolom, azáltal, hogy az Eurodac-rendelet napirenden van, és 
felmerült annak a kérdése, hogy a hozzáférésre pont ilyen célból, a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni célból lehetőség legyen, én azt gondolom, ez egy nagyon 
fontos lépés, hiszen tudjuk, meg már be is bizonyosodott az elmúlt időszakban, hogy 
Magyarországon keresztül is jöttek olyan menekültek, akik később 
terrorcselekménnyel összhangba hozhatóak voltak. És ha ebből az adatbázisból a 
jövőben már kiszűrhetők azok az emberek, akár ahogy mondtam, az Europol által, 
akár ahogy mondtam, a nemzeti hatóság által beazonosíthatók, akkor mindenképpen 
úgy gondolom, hogy ez előrelépés.  

Hogy az Europolnál létrehozásra került a terrorizmus elleni központ, úgy 
gondolom, ez szintén olyan lépés, ez ebben az évben került létrehozásra, amely fontos 
a terrorizmus elleni küzdelemben. Elég, ha csak megemlítem, hogy Magyarországon 
is létrehoztuk a TIBEK-et, tehát mi a mi részünkről szintén megtettük azt a 
hozzájárulást, amelyik a jövőbeli terrorcselekményeket talán sikeresen meg tudja 
akadályozni. Nyilván ne legyenek illúzióink, a jövőben valószínűleg lesznek 
terrorcselekmények. A kérdés az, hogy milyen arányban, milyen szintűek, milyen 
áldozatokkal járnak. Nem vagyok jós, de ha megnézzük a tendenciákat, akkor az, hogy 
lesznek, talán erős kijelentés, de a veszélye mindenképpen fennáll.  

Én azt gondolom, hogy az EU-n belül, különösen a Bel- és Igazságügyi 
Tanácson belül, a tagországok azért nagyon egy irányba mennek. Ez nem egy nehéz 
kérdés, tehát ez minden tagország érdeke, hogy ez így működjön, illetőleg sikeresek 
legyünk. Pont ezért, ha jól tudom, bár még nem láttam a következő hónapi Bel- és 
Igazságügyi Tanács ülésének napirendjét, de pont az egyik fontos téma a terrorizmus 
kérdése lesz, tehát pont azzal kívánnak foglalkozni.  

A körmendi migránstábor. Általánosságban annyit tudok mondani, hogy 
általában a migránshelyzethez igazodik az egyes táborok kinyitása, bezárása és 
üzemeltetése Magyarországon. Igaz, hogy külföldi személyek vannak a 
migránstáborban, de én azt gondolom, talán nem volna helyénvaló nekem erről 
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beszélni, mert ez inkább rendészeti jellegű kérdésnek tűnik számomra, hogy most 
ebbe a migránstáborba kit hogyan helyezünk el, és melyikbe tesszük. 

Az elnök úr kérdésére válaszolva, említette az idén májusi két dublini 
csomagot. A szlovák elnökségnek valóban nem könnyű a dolga. Azt gondolom, hogy a 
szlovák elnökség álláspontja igen közel áll a miénkhez, sőt, ha mondhatom azt, 
nemcsak a szlováké, tudjuk jól, most a V4-egység elég erős ebben a menekültügyi 
kérdésben.  

Hogy mit tudnak elérni év végére? Ezt igazából nehéz megmondani. Az már 
nagyon fontos dolog, hogy ez a kérdést tudjuk tárgyalni. Amennyire tudom, a 
Bizottság nem fogja visszavonni a csomagját, tehát a mindenkori elnökség nagy 
nyomás alatt van, tehát a Bizottság nem fog módosítani. Amit mi javasoltunk az 
elmúlt ülésen, hogy tartsunk egy külön napot csak a migráció kérdésében, tehát ne az 
legyen, hogy napirenden szerepelnek a különböző témák, és mindannyian tudjuk, 
hogy a miniszterek közül, 28 tagállam még jelen esetben, mindegyik elmondja a saját 
hozzászólását, de akkor sincs több számára 3-5 percnél. Ezért úgy gondoljuk, hogy 
érdemes volna egy olyan napot tartani, ahol nemcsak a szakértők a munkacsoportban 
szakértői szinten tudnák megvitatni a kérdéseket, hanem a miniszterek is hosszabb 
időtartamot kapnának, akár többször is, ugyanabban a témában, hogy az adott 
kérdést megvitassák. Erről még nem született döntés, de mindenképpen nagyon 
pozitív a visszajelzés. 

Hogy mikor ér véget a csomag, vagy az egyes elemei mikor lesznek 
elfogadhatóak. Nyilván az áttelepítési keretrendszer azért is lett leválasztva a dublini 
csomagról, mert itt egy gyorsabb előrehaladásra számítunk vagy számít az 
előterjesztő. A dublini és a hozzá tartozó befogadási eljárási kvalifikációs irányelvek, 
illetve rendeletek, mert az is kérdés, hogy irányelv vagy rendelet legyen, az egy 
hosszabb folyamat. Tudjuk, a jogalkotási folyamat az EU-n belül azért nem megy 
egyik napról a másikra, úgyhogy hosszabb vitákra kell, hogy felkészüljünk.  

Az európai parti- és határőrséggel kapcsolatban, mint ahogy említettem is, 
hajlandóak vagyunk akár még nagyobb létszámmal is hozzájárulni ehhez a 65 főhöz, 
ami azt jelenti, hogy én úgy tudom, a 65 fő kiválasztására az intézkedések már meg is 
kezdődtek. Nyilván felkészülnek, de azt gondolom, hogy ha mi tudunk többet adni, 
akkor valószínűleg az állományból le is tudja válogatni az országos rendőrfőkapitány 
úr az arra alkalmas személyeket.  

Hogy ez költségvetésben mit jelent? Nyilván, ha több személyt kell 
mozgósítani, az a költségekben is jelentkezni fog. Erre nyilván nem tudok számszerű 
választ adni, ez attól függ majd, hogy milyen arányban lesznek majd igénybe véve 
ezek a határőrök. Illetve attól is függ, hogy azok az országok, amelyek a külső határok 
védelmére, a schengeni külső határok védelmére kötelezettek, milyen arányban 
hasznosítják a saját határőrizeti erejüket, most nem akarok itt országneveket 
említeni, nyilván tudjuk, hogy nem mindegyik ország ugyanakkora intenzitással vesz 
részt a külső határőrizetben, és ahogy említette elnök úr is, nyilván a tengeri határok 
védelme speciális felkészültséget igényel, az egy teljesen más dolog.  

Milyen terhet igényel még? Azt gondolom, jelen pillanatban is Magyarország 
küld megerősítést például Bulgáriába, a macedón határra, küldtünk Szlovéniába, 
Szerbiába, tehát vannak olyan felkészített határőrizeti szakemberek, akik bármikor 
bevethetők ezekben az országokban. Küldtünk Görögországba is természetesen, 
felajánlottuk a 65 főt, amikor arról volt szó, hogy ki mennyit küld, tehát megvan az a 
létszámunk, amely bármikor rendelkezésre bocsátható.  

A kapcsolattartás kitételére pedig: jelen pillanatban is folyamatos a 
kapcsolattartásunk. Tehát azért a FRONTEX-nél is nagyjából előre lehet látni, előre 
lehet tervezni, előre tudjuk azt, hogy melyik az az ország, amely gyengébben teljesít a 
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határvédelemben, és azért már van - a FRONTEX igazgatótanácsain is nyilván 
napirendre kerül ennek a kérdése -, amikor azt látják, hogy valamelyik országban 
például ezt a beavatkozó egységet majd el kellene küldeni. Nem hiszem, hogy annyira 
váratlanul kell hogy érjen minket ez abban az esetben, hogy nem tudnánk 
megfelelően rákészülni. 

A külső határokon az elektronikus beléptetés igen, költséggel jár, és igen, az 
EU állampolgárokra is szigorítással jár. Hogy milyen költségekkel jár? Úgy gondoljuk, 
hogy mindenképpen nagyobb költséggel jár, mint amennyit szeretnénk erre fordítani, 
ezért is szoktuk felhívni az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy valamilyen 
formában gondolkozzon el azon, hogy ezeknek a tagállamoknak a beléptetését uniós 
pénzből támogassa, különösen azért, mert nyilván, amely tagországok EU-s külső 
határral rendelkeznek, azokra akár aránytalanul is sokkal nagyobb teher hárul.  

Szerintem az összes kérdést érintettem. Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak a részletes beszámolóját és a 

kérdésekre adott válaszát. Bizottságunk napirendjén az elkövetkezendőkben is 
gyakran fog szerepelni ez a téma. Én kérem államtitkár urat, hogy mindig legyen 
készen arra, hogy bizottságunk előtt beszámol, hiszen a migráció egy olyan téma, ami 
nemcsak általában véve a polgárokat, hanem bennünket, szakbizottságot is érint, 
annál is inkább, mivel jövő hónap 13-14-15-én lesz a COSAC, az európai ügyek 
bizottságai elnöki értekezlet plenáris ülése, és itt előzetes felkérésre nekem egy 
vitaindító előadást kell tartanom a képviselőtársaim előtt. Nyilván szeretnék 
részletesen beszámolni, hogy hogyan áll a határőrizet, a határ védelme, a schengeni 
határok védelme. Nagy vita várható, hiszen eddig is tapasztaltuk, hogy ahogy a 
kormányok között feszültség van, bizony az egyes tagországok országgyűlési 
képviselői között is feszültség van, és mi inkább szókimondóbbak vagyunk, mint 
egyes kormányfők egymással szemben. De a politika már csak ilyen ezen a szinten. 

Egy dolog nagyon fontos, ezt halljuk úton-útfélen: szolidárisnak kell lennünk 
egymással, ez az egyik alappillére az Európai Uniónak. Ennek az értelmezése 
rendkívül egyoldalú: aki befogad migránst, az szolidáris. Akkor kérdezem zárójelben: 
mi, belgák, hova álljunk? Vannak tagországok, például Olaszország, Görögország vagy 
jelen esetben leginkább Magyarország, amely a magyar adófizetők pénzéből jelentős 
összeget költ a határ védelmére, amely nemcsak Magyarország védelmét jelenti, 
hanem az Európai Unió schengeni határainak védelmét is, erre esküdtünk fel, ha úgy 
tetszik, és ez bizony pénzbe kerül. Ez nem a szolidaritás része?  

Talán már - ahogy államtitkár úr is említette - ebben némi változás látszik, 
hiszen több tagországban - különösen, amelyek tőlünk távol állnak -, bizonyos 
kérdésekben Olaszországban éppen a tengeri határok jelentenek megoldatlan 
problémát, és ez egy olyanfajta nyomást jelent Olaszországra költségvonzatát tekintve 
is, ami egy részét az Európai Bizottság finanszírozza. Magyarország nem kapott pénzt 
arra, hogy ezt a határvédelmet megerősítse. A magyar miniszterelnök is - nagyon 
helyesen – többször elmondta, és én is többször elmondtam a bizottsági elnöki 
értekezleteken, hogy egyoldalú ez a felfogás, mert ez is hozzátartozik a 
szolidaritáshoz, csak más formában. Pénzbe kerül a szolidaritás, akár a betelepítés, a 
relokáció vagy akár a határvédelem. S vannak tagországok, amelyek erősen kritizálják 
a szolidaritásnak ezt a fogalmát és a gyakorlatát, amit például Magyarország vagy 
Bulgária végez, bár ő még nem tagja a schengeni övezetnek, de mégis egyfajta 
határvédelemről van szó.  

Tehát úgy érzem, hogy itt jelentős szerepük van a szakembereknek, mert a 
politikusok azzal az anyaggal dolgoznak, amit kapnak a saját kormányaiktól. Nyilván 
itt az első vonalban a FRONTEX tagországainak, illetve a Bel- és Igazságügyi 
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Tanácsnak kell megvívnia egymás között a harcot a számok tekintetében, és ahogy 
államtitkár úr beszámolóiból visszaemlékszem, ott egy kicsit más a hangnem, mint az 
Európai Tanács ülésén, ott őszintén beszélnek egymással a belügyminiszterek, ha úgy 
tetszik, különösen azon tagországok belügyminiszterei, akik naponta találkoznak a 
migráció ilyen nyomásával. 

Én arra kérem államtitkár urat, hogy továbbra is képviselje a magyar 
álláspontot - mint ahogy ez kötelessége is - ezeken a Tanács-üléseken. Számomra az 
jó hír, hogy most már sokkal összefonottabb a visegrádi négyek 
belügyminisztériumainak az együttműködése, ahogy legutóbb például Velehradban is 
tapasztaltuk, ahol a cseh migrációs hivatal egyik igazgatója számolt be, és 
megjegyzésemben említettem, hogy mintha a magyar Belügyminisztérium 
beszámolóját hallanám, ugyanazokkal a problémákkal, felvetésekkel élt, mint amikről 
államtitkár úr szokott bizottságunkban beszámolni. 

Tisztelt Bizottság! Még egyszer megköszönöm államtitkár úrnak és 
munkatársainak, és várjuk a következő ülésre. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
előreláthatólag két hét múlva, november 7-én - jelentős dátum -, hétfőn 10 órától 
kerül sor a Gobelin teremben. Két napirendi pont lesz. Az egyik eszmecsere a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásához kapcsolódó tapasztalatokról és 
javaslatokról, az előterjesztő az HEBC képviselői és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselője, illetve a második: tájékoztató az úgynevezett kvótaper, a C-647/15. 
számú, Magyarország kontra Európai Unió Tanácsa ügy állásáról, ezt zárt ülés 
keretében fogjuk meghallgatni, az előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium lesz. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönöm bizottságunk tagjainak a részvételét. 
A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra, két hét múlva.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc)  

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


