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Napirendi javaslat 

1. Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész 
területére történő elrendelésének meghosszabbításáról  
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (5) bekezdése 
alapján) 
 

2. Jelentés az Országgyűlési Őrség 2017. évi tevékenységéről 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján)  
 

3. A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter által benyújtott, a közbeszerzési- 
és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása  
(BM/24977-5/2017., BM/677-2/2018., BM/1850-2/2018., BM/5630-2/2018., 
BM/5621-2/2018., BM/5623-2/2018., BM/4513-2/2018.)  
(Zárt ülés!)  
 

4. A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter által benyújtott, a közbeszerzési- 
és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása  
(BM/1/71-2/2018.) 
(Zárt ülés!)  
 

5. A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter által benyújtott, a közbeszerzési- 
és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása  
(BI/438-5/2018., BI/444-5/2018., BI/445-6/2018., BI/469-5/2018., BI/470-
5/2018., BI/479-6/2018.)  
(Zárt ülés!)  
 

6. Beszámoló a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2017. évi tevékenységéről 
(A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján) 
(Zárt ülés!)  
 

7. A NATO-tagsággal kapcsolatos vállalások teljesítése érdekében a Magyar 
Honvédség költségvetésének emeléséről szóló határozati javaslat (H/18882. 
szám) 
(Demeter Márta és dr. Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

8. A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről 
szóló határozati javaslat (H/18883. szám)  
(Demeter Márta (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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9. A szolgálati járandóságban részesülők hátrányos megkülönböztetésének 
megszüntetéséről szóló határozati javaslat (H/19220. szám)  
(Demeter Márta, Ikotity István és Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl: Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság elnöke  
Firtl Mátyás (Fidesz), a bizottság alelnök  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vadai Ágnes (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Firtl Mátyásnak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 
 
Hozzászólók 

 
Dr. Kontrát Károly államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal) 
Papp Károly országos rendőrfőkapitány (Országos Rendőr-
főkapitányság) 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok parancsnokparancsnok 
(Országgyűlési Őrség)   
Demeter Márta (LMP) országgyűlési képviselő  
 

 
 
Jelenlévők 

 
Sulyok János helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Hajdu János rendőr vezérőrnagy, főigazgató (Terrorelhárítási 
Központ)  
Terjék Gábor rendőr alezredes (Terrorelhárítási Központ)  
Szabó Zoltán László rendőr alezredes (Terrorelhárítási Központ) 
Bodócsi Mihály ezredes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Samu Attila sajtófőnök (Belügyminisztérium)  
Dr. Szabó Marianna rendőr ezredes (Országos Rendőr-
főkapitányság) 
Dr. Vedres Gábor (Belügyminisztérium)  
Tapa Barnabás (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
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Filótás István György dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium) 
Dr. Koller József dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium)  
Deme László József ezredes (Honvédelmi Minisztérium)  
Horváth László ezredes (Országgyűlési Őrség)  
Tisóczki Flóra (Belügyminisztérium)  
Pogácsás Tibor (Belügyminisztérium)  
Iványi Balázs (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Magyar Zsóka parlamenti titkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Zalányi Viktória parlamenti titkár (Honvédelmi Minisztérium) 
Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség elfogadása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait, a 
meghívott előadóinkat a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a 
Bevándorlási Hivatal részéről.  

A mai ülésünket a napirend, illetve a határozatképesség megállapításával 
kezdjük. Úgy látom, a helyettesítésekkel együtt, 7 fővel határozatképes a bizottság. 
Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy Szél Bernadett frakcióvezető 
asszonytól kaptunk egy levelet, amely szerint az LMP frakciót Demeter Márta 
képviselő asszony fogja képviselni a bizottság ülésein. Köszöntöm, képviselő asszony, 
és nagyon örülünk, hogy körünkben van. Erről döntenünk nem kell. Ha zárt ülésen 
részt kíván venni, arról döntést fogunk hozni. A magam részéről persze azt nem 
fogom támogatni. Köszönöm szépen. 

A napirend tekintetében az előre kiküldött kilenc napirendi pontról szeretnék 
vitát nyitni, illetve döntést hozni. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek 
hozzászólása a napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, határozathozatal 
következik. A napirendünket állapítjuk meg most. Aki támogatja, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Nem szavazat? (A beérkező dr. Vadai Ágnes feltartja a 
kezét.) Tartózkodás? Két tartózkodás. Köszöntjük… (Dr. Vadai Ágnes: Nem, nem!) 
Nem? Nem tartózkodás, vagy nem nem? (Dr. Vadai Ágnes: Nem! Nem!) Nem-nem? 
A nem-nem a formál logika szerint igen. Most akkor hogy? (Dr. Vadai Ágnes: Vessző 
volt közöttük! Nemmel szavazok, elnök úr!) Nem és nem. Nem, nem, soha. 
Köszönjük szépen. (Dr. Vadai Ágnes: Ha így érti, akkor így!) Tehát 6 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a napirendet elfogadtuk.  

Nem tudom, aki nem fogadja el a napirendet, az részt vehet még az üléseken. 
Köszönöm szépen. (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) 

Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendelésének 
meghosszabbításáról 
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (5) 
bekezdése alapján) 

Az első napirendi pont következik. (Dr. Harangozó Tamás Attila az asztalon 
maga elé kitesz egy táblát, melyen a következő felirat olvasható: 1300.) Ez pedig 
beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére 
történő elrendelésének meghosszabbításáról, a menedékjogról szóló törvény alapján 
került be hozzánk ez a kérelem. Még egyszer tisztelettel köszöntöm Kontrát Károly 
államtitkár urat. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Kontrát Károly szóbeli kiegészítése 

DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi és rendészeti bizottság! Pintér 
Sándor belügyminiszter úr a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
meghosszabbításáról szóló javaslatot a bizottság részére korábban megküldte. Ma a 
biztonság a legfontosabb közösségi érték és elmondhatjuk, hogy Magyarország 
biztonságos ország. Ezt nemcsak mi mondjuk, hanem Európában és a világon is így 
értékelik. Ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy a helyzet ilyen, ahhoz a tömeges 
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bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbítása nagyban hozzájárult, hiszen 
igénybe tudtuk venni a törvény adta intézkedéseket, azokat a törvényeket tudtuk 
alkalmazni az eljárás során, amelyek ezt lehetővé teszik. Ennek eredményeként 
elmondhatjuk, hogy Magyarország biztonságos ország, a magyar emberek, 
Magyarország biztonságban vannak. 

A vonatkozó törvény alapján az országos rendőrfőkapitány úr, illetve a 
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vezetője kezdeményezte a belügyminiszter úr 
felé a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a válsághelyzet meghosszabbítását. Ez azért fontos, mert akkor azokat a 
törvényeket, amelyek erre a helyzetre vonatkozóan alkalmazhatóak, a magyar 
hatóságok alkalmazni tudják. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy tárgyalja meg és 
vegye tudomásul, illetve fogadja el ezt a tájékoztatót, amely 2018. szeptember 7-ig 
újabb féléves időtartamra meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetet. Ez azért fontos, hogy Magyarország, a magyar emberek továbbra is 
biztonságban legyenek 

Szeretnék köszönetet mondani az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a 
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak, a Magyar Honvédségnek, akik részt 
vesznek Magyarország, a magyar államhatár megvédésében, a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet elhárításában, kezelésében, és akik munkájának eredményeként 
azt mondhatjuk, hogy Magyarország, a magyar emberek biztonságban vannak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Főkapitány úr? 

Papp Károly szóbeli kiegészítése 

PAPP KÁROLY országos rendőrfőkapitány (Országos Rendőr-főkapitányság): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha egy országhatár biztonsági 
helyzetét elemezzük és értékeljük, akkor nem csak abból kell kiindulni, hogy 
közvetlenül az államhatár vonatkozásában milyen gondok és problémák merülnek fel. 
Azt is elemezni, értékelni kell, hogy a környező országokban és azokon az 
útvonalakon, amelyek az adott állam külső határához az illegális migrációt elhozzák, 
milyen helyzet van és milyen változások következtek be. Tehát fel kell készülni arra, 
hogy ha netalán egy nagyobb illegális migrációs hullám indulna, akkor a rendvédelmi 
szervek megfelelő erőkkel, eszközökkel álljanak rendelkezésre az államhatár 
őrizetében és biztosításában. 

Tíz ilyen szempontot vett figyelembe az Országos Rendőr-főkapitányság és az 
országos rendőrfőkapitány. Az első dolog, amit vizsgálunk folyamatosan, hogy 
azokban a régiókban, ahonnan a migráció kiindul - Afganisztán, Szíria, Irak -, milyen 
helyzet van, milyen a belpolitikai helyzet, milyen az ottani háborúk várható 
kimenetele, milyen események történnek. Nagyon fontos kérdés, mondjuk, Pakisztán 
esetében az, hogy körülbelül kétmillió afgán menekült kiutasítására készülnek, és 
egyelőre nincs információ arról, hogy milyen szándékuk lesz azt követően, illetve hogy 
egy újabb migráns hullámot el fognak-e indítani. 

A következő az, hogy mi történik az Unió szomszédos régióiban. Ezek közül 
szeretném kiemelni, hogy Törökországban továbbra is 2,9 millió menekült van. 
Finoman kifejezve, erősen ellentmondásos a viszony az uniós tagállamok és 
Törökország között, a török fél folyamatosan lebegteti a migránsok esetleges 
továbbengedését. Az EU-török megállapodás alapján 2018. február 27-ig az EU-
tagállamok 12 452 szír állampolgárt vettek át Törökországból a saját területükre, 
illetőleg az olaszországi szigorítások hatására elképzelhető, hogy nemcsak a spanyol 
irány, hanem ismételten a balkáni útvonal is megerősödik. Egyébként 
Törökországban ebben az évben 84 embercsempészt fogtak el.  
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Nagyon fontos kérdés, hogy milyen a migrációs helyzet a Magyarországot is 
érintő útvonalak vonatkozásában. Látható az, hogy mind Szerbiában, mind 
Romániában, mind Horvátországban a rendvédelmi erők nagy erőket fektetnek be 
annak érdekében, hogy az embercsempész hálózatokat, szervezeteket felszámolják és 
az illegális migrációt megfelelő módon tudják kezelni.  

Javult-e a határőrizeti színvonal az elsődleges érkezési országokban, tehát 
Görögországban, Olaszországban, Bulgáriában? A görög fél január eleji bejelentése 
alapján mintegy 60 ezer illegális migráns tartózkodik jelenleg Görögországban. A 
szigeten 12 588 főt regisztráltak, és megkezdték a görög hatóságok a szigetekről a 
szárazföldre történő átszállítást, mivel túlterheltek az ottani intézmények és 
közbiztonsági problémák is jelentkeztek a szigeteken. Az Égei-tengeren naponta 160-
180 fő érkezik.  

Azt is vizsgáljuk, hogy azok az intézkedések, amiket az elsődleges érkezési 
országok tettek, azok mennyire hatékonyak, tehát az érkezők száma, a nyílt 
táborokban és a magánszálláson tartózkodók kérelmének elbírálása hogyan alakul.  

Nézzük azt, hogy milyen intézkedések születtek Magyarország közvetlen 
környezetében, a szomszédos államokban, és figyelmet érdemel a szerbiai 
vízumkönnyítés, amelynek érdekében az iráni állampolgárok növekedésével 
számolunk. Ez a vízumkönnyítés tavaly augusztus 27-én lépett életbe, azóta 6883 
iráni állampolgár érkezett a Teherán-Belgrád repülőjáraton Szerbia területére. A 
szerb hatóság kinyilatkozása alapján 4196 illegális migráns van a szerbiai befogadó 
központokban és mintegy 1500 főre teszik azoknak a számát, akik nem veszik igénybe 
a központok szolgáltatásait.  

Figyeljük azt is, hogy az embercsempész tevékenység milyen reakciókat ad az 
egyes országok intézkedéseire. Erre nagyon jó a magyar példa is, és amikor a magyar-
szerb határon a jogi feltételek további szigorítására került sor, akkor a 
kockázatelemzésünknek megfelelően először a magyar-román, majd a magyar-horvát 
határszakaszon jelentkezett nagyobb méretű illegális migrációs mozgás. Szeretném a 
bizottságot arról tájékoztatni, hogy kiváló a kapcsolat a román határőrizeti 
szervekkel, a horvát rendőrséggel, és a magyar-román, illetve a magyar-horvát 
határszakaszon elfogott illegális migránsokat eddig 100 százalékban mind a két 
ország határrendészeti, illetve rendőri szervei visszavették Magyarországtól. 

Ezen túlmenően nemcsak mi figyeljük a területet, hanem az embercsempész 
bűnszervezetek, azok vezetői is végeznek elemzéseket, hogy milyen irányban lehet 
esetlegesen az illegális migránsokat az Európai Unió területére bejuttatni. Fontos, 
hogy a határok zárásával kapcsolatosan milyen új módszerek kerülnek alkalmazásra. 
Az elmúlt időszakban a teher- és a személyszállító vonatokról az illegális migránsok 
bejuttatása Magyarország, illetve az Unió területére a tehergépjárműben történt 
megbújási módszert erősítette az egész közép-kelet-európai régióban.  

Azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire eredményes és hatékony a 
menedékjogra nem jogosultak visszaküldése és a toloncolása. A Frontex által 
támogatott, légi úton történő kitoloncolások száma 2017-ben 14 189 fő volt. Az 
Európai Bizottság álláspontja szerint ez még mindig nem elegendő annak ellenére, 
hogy közel 4 ezer fővel több volt a toloncolás, mint 2016-ban. Az Afganisztánnal 
megkötött egyezmény alapján nem sikerült kihasználni a havi 500 fő 
hazatoloncolását, illetve a pakisztáni visszafogadási egyezményekben foglaltakat itt 
csak alacsony hatékonysággal használják ki a tagállamok. Az EU-török visszafogadási 
egyezmény alapján mindössze 687 fő átadását hajtottuk végre a 2017. évben európai 
uniós szinten, az idei évben pedig 70 főt.  

Nem utolsó sorban az operatív helyzetet befolyásolja az időjárási tényező is. 
Most javuló időjárási körülmények fognak következni, és várható a magyar külső 
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határokon is az illegális migránsok aktivitása, illetve az embercsempészek 
aktivitásának a növekedése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főkapitány úr. Nagyon meggyőző volt mind az 

indokolás, mind pedig a már eddig alkalmazott jogszabály alapján elvégzett feladatuk, 
mert ha jól fejtettem meg, amit ön mondott, illetve amit államtitkár úr mondott, hogy 
a biztonság záloga, egyértelmű, hogy ennek a jogszabálynak a továbbélése. Tehát erre 
lehet alapozni az összes olyan intézkedést, amit műszaki határzárként szoktunk 
nevezni, tehát annak az alkalmazását, felújítását, bővítését, modernizálását, illetve ez 
alapján lehet megtenni a határőrizetet és ez alapján lehet megtenni azt is, ha mégis 
történne határleküzdés, akkor az ország bármely területén össze lehessen szedni 
azokat, akik vétettek a magyar, illetve a nemzetközi törvények ellen. Köszönöm. 

Akkor szeretném megkérdezni, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivataltól volna-e kiegészítenivalója főigazgató asszonynak.  

 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen én csak kérdésre válaszolnék, hiszen 
főkapitány úr mindent elmondott a migránsok helyzetéről, amit a téma kapcsán tudni 
kell. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor most eljött az idő a kérdések és a 
hozzászólások tekintetében. (Jelzésre:) Alelnök úr jelentkezett, parancsoljon! Utána 
pedig Vadai Ágnes képviselő asszony, majd Demeter Márta is szót kap. 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Engedje meg, hogy a bizottságnak is jelentést téve szeretnék néhány gondolatot 
megfogalmazni, hiszen elnök úr jóvoltából részt vehettem az Országos Rendőr-
főkapitányságon az elmúlt éves beszámolón, amit főkapitány úr és belügyminiszter úr 
tartott. Ott arról kellett meggyőződni a beszámoló alapján, hogy az elmúlt időszakban 
minden területen, a statisztikai jelentések területén javulás történt. Ezt én mint a 
parlament részéről ott jelen lévő, pohárköszöntő keretében a parlament és annak 
Honvédelmi és rendészeti bizottsága nevében köszönetemet fejeztem ki azért az 
elvégzett munkáért, amit az elmúlt időszakban végeztek. Éppen ezért itt szeretnék 
arra is néhány gondolatot megfogalmazni, hogy ott tulajdonképpen én nem tértem ki 
részletes adatokra, de azt mindenképp meg kellett köszönnünk azoknak a 
rendőröknek, a rendőrséggel együttműködő szerveknek, amit az elmúlt időszakban 
pontosan Magyarország biztonságáért, családjaink biztonságáért tettek. Akkor is arról 
biztosítottam az ott jelen lévő parancsnoki állományt, hogy mi, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság részéről mindent megteszünk és megtettünk annak érdekében, 
hogy a feltételrendszert biztosítani tudjuk, és tesszük ezt itt a jövőben is, úgyhogy ezt 
itt a sajtó nyilvánossága előtt is köszönjük. Köszönjük azt, az ország egész területéről 
vezényelt rendőrök a biztonságot teljesítették családjaink számára, másrészt azt, hogy 
az összes bűnügyi statisztika, ami a rendőrség vonatkozásában megjelent, az ennek 
ellenére is javuló tendenciát mutatott. Ezt szerettem volna mindenképp elmondani. 

Ami pedig a napirendi ponttal, a beszámolóval kapcsolatos, tehát a 
meghosszabbításra tett javaslatot mindenképpen támogatandónak tartom, hiszen 
pontosan ezt támasztja alá, hogy igenis azok az eredmények, adatok mind azt 
bizonyítják, hogy szükséges ezt fenntartani, ezzel együtt nem romlott, csak javult 
minden tekintetben az állomány munkája. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vadai Ágnes képviselő asszony! 
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DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én is 

szeretném megköszönni mindazoknak a rendőröknek, katonáknak a munkáját, akik a 
magyar polgárok biztonságát itthon vagy külföldön vigyázzák, továbbá köszönöm 
mindazoknak a rendőri vezetőknek és köztisztviselőknek, akik az igazat szokták 
elmondani nekünk bizottsági ülésen vagy bizottsági ülésen kívül, merthogy ez segít 
bennünket abban, hogy világosabban lássuk egy kicsit a helyzetet. 

Szó esett a magyar határőrizetről általánosságban. Én egy konkrét 
határszakaszra szeretnék rákérdezni, amely láthatóan bevándorlási útvonallá 
változott, ez az ukrán-magyar határ helyzete. Erről mostanság keveset szeretnek 
beszélni, de január 15-én Kállósemjénnél egy An-2-es gép repült be, ennek az utasait 
elfogták. Érdeklődni szeretnék, hogy a pilótákat elfogták-e már. Érdeklődni szeretnék 
arról is, hogy igaz-e, hogy nem ez volt az első ilyen repülőgépes beszállás az ukrán-
magyar határon. Korábban azt hallottuk, hogy volt másfajta, máskor is már erről volt 
szó. 

Az ott szolgáló rendőri vezetőkkel kapcsolatban többféle pletyka felmerült, 
amit én nem nagyon akarnék elhinni, ezért szeretnék érdeklődni, hogy ott végeznek-e 
rendszeres átvilágítást, nem csak a határon szolgálóknál. Azt tudom, hogy a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat szokta figyelni a határon szolgálókat, de annak a térségnek a 
rendőri vezetőinél is végeznek-e ilyen ellenőrzéseket? Mert kaptunk olyan 
információkat - amit, még egyszer mondom, nehezen tudok elhinni -, hogy bizonyos 
rendőri vezetők azokkal együtt töltik a szabadidejüket vadászattal. Hangsúlyozni 
szeretném még egyszer, hogy én ezt nem tudnám elképzelni, talán a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat tud erről többet elmondani, akik felelősek annak a határszakasznak a 
védelméért. 

Az információk szerint nemcsak személyi szállítás történt ilyen módon, hanem 
nagyon rendszeres és erőteljes a csempészet a magyar-ukrán szakaszon, ami nagyon 
nagy aggodalomra ad okot. Az embercsempészet mellett cigaretta- és 
fegyvercsempészettel, illetve hasadóanyag-csempészettel is - ezt nem tudom, de 
kérem, erősítsék meg, vagy inkább cáfolják, azt szeretném - találkoztak már abban a 
térségben. Ha valóban vannak ilyen problémák… (Pillanatnyi szünetet tart.) Vannak, 
egy An-2-es simán berepült Magyarország területére, simán berepült egy ukrán 
lajstromszámú An-2-es, amiről tudunk, és kérdés, hogy miről nem tudunk. Ha 
valóban vannak ilyen problémák, akkor milyen lépéseket terveznek annak érdekében, 
hogy azt a határszakaszt ott megerősítsék? Azt gondolom, figyelni kell arra a 
határszakaszra is. Ez talán az országos rendőrfőkapitány kompetenciája, ő tud erre 
válaszolni. 

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal arra tudna nekem válaszolni… 
Remélem, elnök úr, lesz másodikkörös kérdés is a válaszok alapján. (Elnök: Ha 
harmadik, negyedik, ötödik körre lesz szükség, lesz az is!) Szuper, köszönöm! 
Remek. (Elnök: Annyit köröz itt, amennyit akar!) Nem szeretnék körözni, csak 
kérdezni, ha lehet. A körözést meghagynám önnek. (Elnök: A természetben is vannak 
ilyen héják, hogy köröznek és lecsapnak!) És vannak dögevők is, ha már itt tartunk.  

Tehát 1300 menekültről beszélt korábban a magyar kormány, akiket 
humanitárius okokból befogadtak. Ez egyébként teljesen véletlenül derült ki, ami 
szerintem nem jó, mert nyugodtan lehetett volna a Honvédelmi és rendészeti 
bizottságban is erről beszélni akár zárt ülésen is, mert nyilván nem azt szeretnénk 
megtudni, hogy ki hol van, hanem hogy tettek egy ilyen lépést. De az, hogy véletlenül 
egy máltai újságból derült ki, szerintem ez ciki, főleg úgy, hogy bizottsági ülésen 
nagyon sokszor előkerült a téma. Érdeklődni szeretnék, hogy ez az 1300 menekült 
azon felül van-e, amiről, ha jól emlékszem, 2015-ben beszélt Balog miniszter úr 
Párizsban, az ezer kopt keresztény családon felül, mert volt arról szó, hogy az elmúlt 
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években ezer kopt keresztény családot is letelepítettek. Ez az 1300 fő azon felül van, 
vagy ez az ezer kopt keresztény család - amely, mondjuk, legalább háromezer ember - 
benne van ebben, vagy részben benne van. Ha erről tudna beszélni, kérem, tegye meg. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az illegális migrációra rátelepülő bűnözői 
szervezeteket feltárják, megtalálják. Érdeklődni szeretnék, hogy meg tudnak-e 
nevezni egyetlenegy olyan személyt vagy csoportot, legyen az bűnözői csoport, legyen 
az politikai csoport, vagy civil szervezet, akik az önök tudomása szerint, kapitány úr, 
szervezik az illegális migrációt, például egy konkrét személyt, aki az önök látókörébe 
került. Ez most nem politikailag érdekel, csak igennel vagy nemmel válaszoljon 
nekem erre.  

Végül: nem bántam volna, ha itt ül a nemzetbiztonságtól is valaki, mert 
szerintem a bevándorlásnál általában is nagyon fontos kérdés a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés. Ebben szerintem nincs közöttünk vita. Érdeklődni szeretnék, hogy a 
letelepedési kötvényesek olyan típusú nemzetbiztonsági ellenőrzése, mint mondjuk az 
enyém, megtörtént-e darabra annál a több mint húszezer embernél. Tehát az a típusú 
nemzetbiztonsági ellenőrzés, ahol ívet kell kitölteni, 30 nap áll rendelkezésre, 
szomszédot, barátot is megkérdeznek, bankszámlát meg kell mutatni, minden 
információnak rendelkezésre kell állni. Mert ez mégiscsak valamiféle bevándorlás és 
tudnunk kell, államtitkár úr nagyon sokszor helyesen mondja, hogy kikkel élünk 
együtt. Márpedig a letelepedési kötvényen keresztül ezek az emberek itt élnek.  

Első körözésemben ennyi kérdésem lenne. Elnök úr, köszönöm. 
 
ELNÖK: Vivát! (Dr. Vadai Ágnes: Halleluja!) Demeter Márta képviselő 

asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen. Meghallgattuk, hogy a 

biztonság záloga önök szerint adott Magyarországon. Ha ez így lenne, szeretném én is 
megkérdezni önöket, hogy a letelepedési kötvényekkel hogyan jöhettek be bűnözők 
Magyarországra. (Elnök: Sehogy!) Hogyan jöhettek be bűnözők a schengeni 
övezetbe? Hiszen nemzetközi együttműködések kapcsán több esetben konkrétan 
bebizonyosodott az, hogy büntetett előéletű emberek, akár más országból erkölcsi 
bizonyítványt hamis címmel vagy hamis adatokkal kikérve, élethosszig tartó 
letelepedési engedélyt kaptak Magyarországon és a schengeni övezetben. Egy olyan 
engedélyt, amely élethosszig tart akkor is, ha a magyar állam visszafizeti ezeknek az 
embereknek azt a pénzt, amit kölcsön formájában adtak, és aminek egy jó része 
egyébként sajnos offshore cégeknél landolt és tudjuk, hogy ezek az offshore-cégek 
kikhez köthetőek. Hogyan lehetséges ez, hogyan tudják így a biztonságot garantálni? 

Nagyon sokszor beszélnek a technikai határzárról, nagyon sokat beszélnek, 
ahogy az elnök úr említette, a jogi határzárról, miközben a magyar kormány nyitotta 
ki azt az óriási kaput, amelyen keresztül húszezer ember juthatott így letelepedési 
engedélyhez. Szeretném megkérdezni, hogy melyikük, melyik szerv fogja vállalni a 
felelősséget eleve az eddigi esetekért, amelyek kiderültek, azért, hogy bűnözők kaptak 
így engedélyt, illetve amennyiben további ilyen esetek látnának napvilágot, ezzel 
kapcsolatban. (Dr. Kontrát Károly: Bocsánat, elnök úr!) 

 
ELNÖK: Elnézést, államtitkár úr, hadd mondja el a képviselő asszony! 

(Demeter Márta: Még van pár kérdésem!) Nekem is van még mondanivalóm hozzá. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Nagyon érdekelne, hogy pontosan hányan kaptak 

így letelepedési engedélyt. Folyamatos adatigénylések voltak ezzel kapcsolatban, 
viszont az utolsó kérdéseimre már a Belügyminisztérium nem volt hajlandó választ 
adni. Azzal odázták el a választ, hogy jogorvoslati eljárások vannak folyamatban. Nem 
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derült ki pontosan, hogy ezek milyen jogorvoslati eljárások és nem derült ki ennek 
révén az, hogy ezekből mennyi volt sikeres, mennyi nem és pontosan hány olyan 
ember van, akik így kaptak letelepedési engedélyt. Az eddigi adatok alapján tudunk 
húszezer emberről. 

Engem is nagyon érdekelne a berepült An-2-es ügye, hiszen a belügyminiszter 
azt válaszolta a kérdésemre, hogy volt olyan ügyintéző vagy egyébként az 
igazgatásban dolgozó személy, akivel kapcsolatban esetleg megindult vizsgálat. A 
legtöbb jel azonban arra utal, hogy itt egy rendszer szintű problémáról van szó, egy 
nagyon is bejáratott módszerről, amiben egyébként felmerül, hogy a magyar 
hatóságok mennyiben működnek együtt az embercsempészekkel. Azt gondolom, ez az 
ügy nem lett tisztázva, pedig nem mindegy, hogy hogyan működik a magyar 
légtérvédelem. Ez nem önökhöz tartozó téma, az viszont igen, hogy ennek a 
repülőgépnek a vezetőit és az embercsempészeket elfogják. 

Lenne kérdésem Ghaith Pharaonnal kapcsolatban, hiszen a mai napig nem 
adtak választ arra, hogy hogy nem sikerült elfogni a magyar határon öt alkalommal 
sem azt az embert, akit terrorizmus finanszírozásáért körözött az Interpol és az FBI 
is. Hogyan nem sikerült megnézni az Interpol rendszerét? Szerintem mindenki tudja, 
hogy ha valaki, akár laikusként, felmegy ebbe a rendszerbe, akkor pontosan látja 
fényképpel, hogy kik azok, akiket köröz az Interpol, ezek kint vannak a magyar 
határon, ezek kint vannak a magyar repülőtéren is. Tehát felismerhető volt ez az 
ember, ez teljesen egyértelmű. Miért nem sikerült ellenőrizni és miért nem fogták el? 
Maga Pintér Sándor írta le egy kérdésemre, hogy Ghaith Pharaon öt alkalommal 
lépett be Magyarország területére és öt alkalommal hagyta el Magyarországot.  

 
DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök úr, 

bocsánat! Az előterjesztés a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 2018. március 
7-étől 2018. szeptember 4-ig történő meghosszabbításáról szól. Ezek a kérdések nem 
arról szólnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, de a kétségbeesés ezt váltja ki az emberből.  
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Ez az, ami államtitkár úrból vált ki kétségbeesést. 
 
ELNÖK: Megvárom, hogy mi lesz képviselő asszony mondandójának a vége, 

hogy mit szeretne mondani. Utolsó alkalom, hagyjuk meg neki, hadd mondja 
nyugodtan a sok blabla hazugságot, amit itt a fejünkhöz vágott, és utána arra 
szeretném önöket megkérni, hogy a témában válaszoljanak minden kérdésre. 
Köszönöm.  

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Elnök úr reméli, hogy ez az utolsó alkalom, ez nem 

így van, egyébként jelzem ön felé.  
Amíg, államtitkár úr, önök tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetről 

beszélnek, addig, amíg egyébként a kerítéssel kapcsolatban – amit, itt szeretnék 
jelezni, az LMP nem fogja lebontani a kerítést -, amíg a kerítés bekerülési árának 
majdhogynem a felét ellopták, amíg arról beszélnek...  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, arra kérem, hogy foglalja össze, legyen szíves a 

kérdését. (Dr. Kontrát Károly: Visszautasítom.) 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): … hogy jogi határzár van, addig Magyarországra, a 

magyar kormány Magyarországra hoz be bűnözőket, akiknek letelepedési engedélyt 
ad és tartózkodási engedélyeket ad és sajnos magyar állampolgárságot is. Erre fog 
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vonatkozni a következő kérdésem. Tehát ilyen alapon beszélünk a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet kapcsán ezekről a bevándorlókról, akiket a magyar 
kormány hozott ide és engedett be bűnözőként az országba.  

És akkor az utolsó kérdésem a mostani napirendi pont keretében - jelzem 
elnök úr felé -, hogy mi a helyzet az egyszerűsített honosításokkal, ugyanis ebben az 
esetben is minden alkalommal a szakhatóságok az eljárást le kellett folytassák, ezeket 
az embereket ellenőrizni kellett volna, mégis úgy kaphattak ukrán, akár orosz 
személyek is - nem tudjuk, hiszen visszaélések voltak ebben a témában - magyar 
állampolgárságot, hogy a tényfeltáró újságírók által és nemzetközi együttműködésben 
kiderült az, hogy több ezer bűnöző kapott így magyar állampolgárságot. Hogyan 
történhetett ez meg? Hogyan nem sikerült ezeket az embereket ellenőrizni? Felvették-
e a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal? Voltak-e ellenőrzések? Akár a kijevi attasénak 
milyen szerepe volt, ő kapott-e bármilyen jelzést ezzel kapcsolatban vagy feladatot, 
hiszen itt több ezer bűnözőről beszélünk megint csak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Van-e még? (Jelzésre:) Alelnök 

úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót. Államtitkár úr, engem ez az egyéb dolog érdekel, amit ide ki is raktam 
az asztalra (Rámutatva az asztalon maga előtt elhelyezett „1300” feliratot 
tartalmazó táblára.), hogy önt is emlékeztessem arra… 

 
ELNÖK: Szemléltetés? Mit rakott ki az asztalra szemléltetni? (Dr. Vadai 

Ágnes: Tiltott szemléltetés! Istenem, jaj!)  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Megvárom, 

míg az óvoda megtörténik. 
 
ELNÖK: Slusszkulcs, két telefon. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: De, ugye, 

nem húzza meg a hajam, elnök úr? (Dr. Vadai Ágnes: Ó, szurkálni is fog a végén.) 
 
ELNÖK: A birkózásban is tiltott a hajhúzás. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Szeretném 

tisztelettel emlékeztetni, államtitkár úr, hogy önök mit kommunikáltak és mit 
csináltak a valóságban. És akkor idejönnek elénk, hogy megint higgyük el önöknek, 
hogy rendkívül nagy szükség van a kvázi rendkívüli jogrend fenntartására, akkor 
szerintem először tisztázni kell, hogy hazudtak-e az embereknek az elmúlt években 
folyamatosan. Ez az első és legfontosabb pont tehát. Legyen kedves tisztába tenni, 
hogy az önök külügyi helyettes államtitkára miért mondta azt, hogy önök titokban 
befogadtak 1300 embert, titokban befogadtak 1300 migránst, ha úgy tetszik. Titokban 
volt-e ez, vagy nem volt titokban? Abból a szempontból biztos az volt, hogy 
óriásplakátokon, népszavazáson és mindenhol hergelték az embereket, miközben 
tényszerűen megvalósult ezeknek az embereknek a befogadása. Szerintem ez az első 
és legfontosabb kérdés, mielőtt bármilyen bizalmat vagy támogatást kérünk 
egymástól bármilyen módon. 

A másik technikai kérdésem pedig az, hogy a kockázat elemzését főkapitány 
úrnak hallottam, értettem, a törvényben ilyen pont nem nagyon van. A törvényben 
elég egzakt pontok vannak. Engem az érdekel, hogy például az elmúlt egy hétben, két 
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hétben - nézek végig főigazgató asszonyra -, egy hónapban, nekem mindegy, hogy 
melyiket tudja mondani, hány illegális határátlépőt fogtak el és ehhez képest hányat 
engedtek be legálisan Magyarországra. Tehát az 1300, ami tudomásom szerint már 
tavaly év végéig megvalósult szám, tudomásom szerint, legalábbis a statisztikából ez 
látszik, további százakat fogadtak be már ebben az évben is. Első körben ezekre 
kérném a válaszukat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Arra szeretném megkérni előterjesztőinket, hogy a 

napirenddel kapcsolatban adják meg a válaszokat. Tehát még egyszer, én nem 
szeretném korlátozni, hogy bármiről kérdezzenek, ez itt ilyen terep most, de 
mindenféleképpen a józan ész tekintetében szeretném, ha a válaszok és a 
döntéshozatal, mert itt lesz egy döntéshozatal is, melyből kiderül, hogy ki az, aki a 
migránsokat támogatja (Dr. Vadai Ágnes: Ki az, aki Sorost.), ki az, aki a magyar 
biztonságot, illetve az európai és a nemzetközi szerződésben foglaltak kötelezettségét. 
Köszönöm szépen. Államtitkár úr, legyen szíves akkor ebben a mátrixban 
gondolkodni ön is és főkapitány úr és főigazgató asszony is. 

Papp Károly válaszadása, reagálása 

DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): A főkapitány úr 
kezdi a választ. 

 
PAPP KÁROLY országos rendőrfőkapitány (Országos Rendőr-főkapitányság): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! 2018-ban 
két berepülés volt a magyar-ukrán határon: egy január 11-én 19 óra 35 perckor, 
amikor a jelzések alapján, azt lehet mondani, hogy nem szállt le a repülőgép 
Magyarország területén, a másik pedig január 15-én 18 óra 15 perckor, amikor a 
radarképernyőről is eltűnt és leszállt a repülőgép. Egy éppen a szabadidejét töltő 
körzeti megbízott kollégám észlelte ennek a repülőnek a mozgását. Jelentést tett a 
tevékenységet irányító központ irányában, és a 2014 óta meglévő előzetes intézkedési 
tervek alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság megkezdte a 
rendőri protokollnak megfelelő intézkedéseket, és ennek keretében az illegális 
migránsokat elfogta. Embercsempészet bűncselekmény miatt ismeretlen tettes ellen 
van továbbra is nyomozás folyamatban, tehát az embercsempész jelenleg még nincs a 
nyomozóhatóság által elfogva. Ebben természetesen együttműködik a magyar 
rendőrség az ukrán hatóságokkal is.  

A személyi állomány vonatkozásában: több szintű ellenőrzés zajlik, az egyik a 
közvetlen parancsnoki ellenőrzése az állománynak, a másik a megyei rendőr-
főkapitányságok ellenőrzési szolgálata által végrehajtott ellenőrzés, a harmadik szint 
a főkapitány által külön kijelölt, úgynevezett állományvédelmi ellenőrzés és a 
negyedik szint pedig a Nemzeti Védelmi Szolgálat által végrehajtott ellenőrzés. 
Jelenleg az országos rendőrfőkapitánynak nincs olyan információja xy-nal 
összefüggésben, hogy akár embercsempészekkel vagy más bűncselekményt elkövető 
személyekkel összejátszott volna akár vadászaton, akár horgászaton, akár egyéb 
vacsorák vagy magánprogramok tekintetében. Én egyről tudom a tisztelt bizottságot 
biztosítani, hogy ha kiderül valakiről, hogy bűnös tevékenységet folytat, akkor nem 
maradhat a rendőrség állományában. A rendőrség ezzel nem gyengül, hanem a 
szervezet erősödik, ez az én hitvallásom több mint 3 évtizedes pályám során. 

Az elmúlt években, és most a pontos statisztikáját nem tudom a képviselő 
asszonynak megmondani, sárkányrepülővel történő berepülések voltak a magyar-
ukrán határon és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve 
cigarettacsempészeket és cigarettát is találtunk több alkalommal. Esetenként fordult 
elő berepülés, sőt ilyen berepülések nemcsak az ukrán-magyar, hanem az ukrán-
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román, román-magyar határ irányából is voltak. Tehát itt a magyar rendőrségnek 
nemcsak az ukrán hatóságokkal, hanem a román határőrizeti szervekkel is van 
együttműködése. Minden ilyen rendkívüli eseményt követően a megyei 
rendőrfőkapitány vagy helyettese határtalálkozót kezdeményez, akár két- vagy akár 
háromoldalú határtalálkozót, ahol értékelik és elemzik a kialakult helyzetet, illetve a 
követendő lépéseket.  

33 bűnszervezet esetében fejezte be a tavalyi évben a Nemzeti Nyomozó Iroda 
a nyomozást embercsempész bűncselekmény miatt, jelenleg 9 bűnszervezet ellen 
folyik nyomozás. Tudok neveket mondani, de nyílt ülésen ezt nem vagyok hajlandó 
megtenni, mert itt nyomozások és büntetőeljárások vannak folyamatban, és ön se 
kérte. (Demeter Márta közbeszól.) Meg fogom írni az elnök úrnak, mert nem 
készültem fel abból, hogy kik azok a személyek, akik embercsempész tevékenységet 
szerveztek, irányítottak különböző szinten, nem Magyarországról, vagy 
Magyarországról az Unió mélységébe, vagy Magyarországra a balkáni útvonalról, 
tehát ezek az információk rendelkezésre állnak.  

Mint ahogy az illegális migrációval szembeni fellépés, így az 
embercsempészettel szembeni fellépés sem lokális, és nemcsak Magyarországon 
zajlik. Közös nyomozó csoportot működtetett a magyar rendőrség az elmúlt években a 
szlovák hatóságokkal, a német hatóságokkal, az osztrák hatóságokkal, a szerb 
hatóságokkal. Ezen túlmenően magyar kezdeményezésre rendszeressé vált az 
országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesi szintű találkozó az osztrák és a szerb 
rendőrség között. Folyamatos információmegosztás zajlik a német és a magyar 
rendőrség között. Nem véletlenül tartottuk fenn azt a pozíciót, a német szövetségi 
bűnügyi hivatalnál Magyarország az összekötő tisztet továbbra is funkcióban tartja. 
Tehát tudok mondani konkrétan olyan személyt, személyeket, akik az 
embercsempészettel kapcsolatban az ön által feltett kérdésnek megfelelően szerepet 
játszottak az elmúlt időszakban.  

A cigarettacsempészetről van tudomásunk. Fegyvercsempészetről nem a 
zöldhatáron, hanem a határátkelőhelyre vonatkozóan jelentkeztek információk. 
Ezeknek a vizsgálatát mindig az illetékes bűnügyi szervek helyben végrehajtották, 
vagy ha olyan kaliberű, a Nemzeti Nyomozó Iroda végrehajtotta. Hasadóanyaggal 
kapcsolatban nem érkezett ilyen információ. 

Azt gondolom, mindenre válaszoltam. Harangozó alelnök úrnak volt egy 
kérdése még. A rendelkezésre álló adatok szerint január 1-je 0 órától március 4-én 24 
óráig a magyar-szerb határ vonatkozásában 1451 fővel kellett intézkedni a 
rendőröknek és a katonáknak. Az 1451 főből 1344 fő megakadályozásra vagy 
feltartóztatásra és visszairányításra került. A többiek nyomozó hatóság, illetve 
idegenrendészeti hatóság elé lettek állítva. Egyébként, ha megnézzük a befele irányuló 
illegális határátlépések alakulását, 2018-ban 66 ilyen történt, vagyis aki ezen az 
elsőlépcsős vonalon átjutott és valahol az ország területén a munkatársaim elfogták. 
Ez a 2010-es 549-hez viszonyítva jelentős csökkenés. 2012-ben ez 2667 fő volt, 2015-
ben, amikor a koszovói kivándorlási hullám érte el a magyar-szerb határt elsősorban, 
ez 26 028 volt. Ha az aktivitását nézem a területeknek, akkor a szerb, a román, az 
ukrán és a horvát határszakasz az aktivitási sorrend az illegális migránsok 
vonatkozásában. Természetesen, ha alelnök úr az egyes határszakaszok 
vonatkozásában az adatokat kéri, akkor az elnök úr részére rendelkezésre fogom 
bocsátani, hogy ebben az évben milyen mozgás történt melyik határszakaszon. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főkapitány úr. Főigazgató asszony is kapott 

kérdéseket. Parancsoljon! 
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Dr. Végh Zsuzsanna válaszadása, reagálása 

DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elsősorban az 1300 menekülttel 
kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Egészen pontosan 1291 emberről 
beszülünk, aki valamilyen szintű védelmet kapott a menedékjogi törvény alapján 
lefolytatandó menekültügyi eljárás keretében.  

Több mint 4000 érdemi ügyet vizsgált a hatóság 2017-ben. Ebben benne 
vannak természetesen a még 2016 végén benyújtott kérelmek is, ezért több a vizsgált 
kérelmek száma, mint a ténylegesen 2017-ben benyújtott menedékjogi kérelmek 
száma. Ez az 1291 fő esetében kisebbik arányban menekültkénti, nagyobbik arányban 
oltalmazottkénti elismerést jelentett és egészen csekély számban visszaküldés 
tilalmának megállapítását. Az érdemben lefolytatott eljárásokon belül körülbelül a 
kérelmek egyharmadában született védelem biztosításáról szóló döntés és 
kétharmadában elutasító döntés. Ezek nem titkos ügyintézési számok, hiszen a 
hivatal rendszeresen havonta megjelenteti a honlapján ezeket a számokat. Hetente 
küld adatokat a folyamatban lévő eljárásokról, döntések eredményéről az 
Eurostatnak, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság regionális irodájának, így 
gyakorlatilag a menekültekkel foglalkozó civil szervezetek előtt is ismert számok ezek, 
hiszen közkézen forognak. Tehát nem titkos elismerésről volt szó. Normál eljárási 
folyamat keretében hozott menekültügyi hatósági döntésekről beszélünk. 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva: ezekben az ügyekben elsősorban a 
válságövezetből érkező személyeknek nyújtottunk védelmet, főként szíreknek, 
afgánoknak, irakiaknak, irániaknak, pakisztániaknak. Tehát nem érinti a kopt 
keresztények ügyét. Kifejezetten menedékjogi eljárásban hozott döntésekről 
beszélünk az 1291 fő esetében. 

A menekültügyi helyzettel kapcsolatban szeretnék utalni Harangozó képviselő 
úr kérdésére is. Ebben az évben idáig 249 kérelem érkezett. Ennyi menedékjogi 
kérelmet regisztráltunk. Döntő hányadukban a tranzitzónán érkezett 
menedékkérőkről beszélünk. Tehát ez a január 1-je óta regisztrált kérelmezői szám. 

Ami a letelepedési államkötvény ügyét illeti, 2013. január 1-jén lépett hatályba 
ez a jogintézmény. A jogintézmény alkalmazása során nagyon szigorú elv volt, ezt a 
törvény előírta, a szakhatósági ellenőrzések elvégzése. Tehát minden letelepedési 
ügyben a szakhatóságok, nevezetesen a Terrorelhárítási Központ, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség a maga hatáskörében eljárva szigorú 
ellenőrzéseket végzett. A Bevándorlási Hivatal a letelepedési kötvényesek esetében, 
de családtagjaik esetében is elvégezte a migrációs kockázatelemzést, megnézte a 
dokumentumok valódiságát, ahol kellett, ahol ez indokolt volt, szakértői véleményt 
kértünk, tehát okmányszakértői vizsgálatot is elrendeltünk. Azt gondolom, hogy ez az 
eljárás biztonsági szempontból megnyugtatóan zajlott, hiszen voltak elutasítások 
mind a befektetői oldalon, mind a családtagok oldalán. Valóban mintegy húszezer 
ügyről beszélünk összességében, egészen pontosan persze meg is fogom tudni 
mondani az adatokat, összesen 20 201 fő letelepedési ügyéről beszélünk, ebben 6621 
volt a befektető és a hozzájuk kapcsolódó családtagok száma 13 580. Tehát ennyien 
érintettek a letelepedési kérelmek ügyében.  

Volt jó néhány elutasítás, de ami ebből talán különösen érdekes a kérdéshez 
kapcsolódva, hogy nemzetbiztonsági, valamint közbiztonsági kifogásra tekintettel 20 
befektető és 44 családtag kérelme került elutasításra. Emellett persze voltak más 
elutasítások is, ahol a jogszabályi feltételnek valami egyéb hiányát állapítottuk meg, 
éppen esetleg a becsatolt okmányokkal kapcsolatban volt kifogásunk, vagy olyan 
hiánypótlásokat kértünk, amelyeket nem tudott teljesíteni a kérelmező. Október 13-
án befejeztük a feldolgozását ezeknek az ügyeknek. Lényegét tekintve a jogorvoslati 
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eljárások is befejeződtek, de az a szám, amiről beszéltem, gyakorlatilag a végleges 
számokat tükrözi. Remélem, hogy a letelepedési kötvénnyel kapcsolatban minden 
kérdésre válaszoltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr, összefoglalja. 

Dr. Kontrát Károly válaszadása, reagálása 

DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Pontosabban reagálnék Harangozó alelnök úr kérdésére. Nagyon világosan szeretném 
elmondani itt is, mint ahogy korábban máskor is elmondtuk, hogy mi már a 
migránsválság kezdete óta megkülönböztetjük a védelemre szorulókat a gazdasági 
vagy megélhetési migránsoktól, akik egyébként azért jönnek Európába biztonságos 
országokból, mert európai, de főként német életszínvonalat, német jólétet akarnak 
maguknak. Őket mi nem tekintjük menekülteknek, mert ezek az emberek nem is 
menekültek. 

Ami pedig a védelemre szorulók megsegítését illeti, az számunkra evidencia, 
azonban - mint ahogy mindig is volt - az illegális bevándorlókból továbbra sem 
kérünk. Szeretném azt is aláhúzni, hogy természetesen a magyar törvények szigorúak, 
a védelem csak addig jár, amíg arra szükség van. Aki már nem szorul védelemre, 
annak el kell hagynia Magyarországot. Tehát szeretném leszögezni, hogy mi 
egyetlenegy migránst sem fogadtunk be, hanem úgy, ahogy a főigazgató asszony 
elmondta, átmeneti ideiglenes védelmet biztosítottunk a nemzetközi jog szabályai 
szerint, és ha ennek az okai megszűnnek, akkor ezeknek az embereknek el kell 
hagyniuk Magyarországot. Egyébként pedig tény az is, hogy ezek az átmeneti, 
ideiglenes védelmet megkapó személyek 90 százaléka a védelem birtokában elhagyta 
Magyarországot. Tehát mi nem fogadtunk be senkit, sem 1300-at, sem 25-öt, senkit. 
Mi a nemzetközi kötelezettségnek tettünk eleget és betartjuk szigorúan a magyar 
törvényeket. Aki nem szorul erre a nemzetközi védelemre, annak azonnal távozni kell. 
Köszönöm szépen. 

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon, öné a 
szó. Vadai Ágnes! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Engem mégiscsak 

érdekelne az az ezer kopt keresztény család, amiről Balog Zoltán és Orbán Viktor is 
beszélt, hogy akkor azokat befogadta a magyar kormány vagy nem mondott igazat 
Balog Zoltán és a miniszterelnök, amikor azt állította, hogy befogadták őket. 
Merthogy most arról beszélt ön, hogy 1291 személyről van szó, szírek, afgánok, 
pakisztániak, irakiak és irániak, ugye? 

 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal): 

Igen. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Tehát azt szeretném még egyszer megtudni…  
 
ELNÖK: Szeretném kérni, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdezzen. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De ez a napirendhez tartozik. 
 
ELNÖK: Nem, ez nem tartozik a napirendhez. Köszönöm. Nyugodtan mondja, 

de nem tartozik a napirendhez, úgyhogy nem is kell rá válaszolni.  
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DR. VADAI ÁGNES (független): De, kell rá válaszolni, mert egy országgyűlési 

képviselő kérdezi a kormányt, és kell rá válaszolni. 
 
ELNÖK: Nem, nem. Nem ez a felteszünk egy kérdést, adunk rá egy választ, ez 

nem ez a műfaj. Ez egy bizottság, ahol van egy napirend, melyről döntöttünk, ez pedig 
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet jogi környezetének a meghosszabbítása, 
erről kell majd beszélni, és ha szükséges, akkor majd elhívjuk Balog Zoltán miniszter 
urat, hogy mit, mikor mondott, ha ön ezt fontosnak tartja, természetesen erre is lesz 
lehetőség. Köszönöm szépen.  

 
DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Bocsánat! Még 

egy fontos momentumot én is hadd emeljek ki, egy fontos kérdést a Harangozó 
alelnök úr által fölvetettekre. Tehát ugyanúgy, ahogy főigazgató asszony elmondta, 
ezeket az információkat az ideiglenes védelemre szorulókról, illetőleg azokról, 
akiknek ideiglenes védelmet biztosítottak, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
rendszeresen publikálta. Ez nyilvános adat volt, ezt megnézték, megnézhették, tehát 
szó sem volt titkos befogadásról és egyáltalán nem volt szó befogadásról. 

 
ELNÖK: Ez most is fenn van a honlapon. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Ezt nem én 

mondtam, az önök helyettes államtitkára mondta. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, képviselő asszonynál van a szó. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ehhez képest elnök úr és államtitkár úr vették 

el tőlem szót. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony beszél, tessék figyelni! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ezer kopt keresztény család. Ezt előbb-utóbb 

úgyis meg kell válaszolni. Vagy most válaszolják meg, vagy nem tudom, két nap 
múlva, de előbb-utóbb meg kell válaszolni majd, hogy hol van az ezer kopt 
keresztény… 

 
ELNÖK: Köszönjük. Van még kérdése, képviselő asszony? 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Van, elnök úr, és megkérném, hogy ne szóljon 

mindig közbe. 
 
DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Bocsánat! 

Reagálhatnék most erre? 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem. 
 
ELNÖK: Nem, megvárjuk a kérdéseket. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): A második: főigazgató asszony részletesen 

beszámolt arról, hogy 20 befektető és 44 családtag esetén volt nemzetbiztonsági 
kockázat, amiért visszautasították. Érdeklődni szeretnék, hogy akkor az a 20 201 eset, 
befektető és családtag, ők mindannyian kitöltötték azt a magyar nyelvű 
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nemzetbiztonsági kérdőívet, amit nekem is ki kell tölteni? Mert én ezt még csak 
magyar nyelven láttam, lehet, hogy van angol nyelven is, de akkor ezt mindannyian 
kitöltötték, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ ezeket 
ellenőrizte, ellenőrizte a családtagokat, a környezetet, vagy az történt ezekben az 
esetekben, hogy belenéztek a saját nyilvántartásaikba, és ha ott nem találták a nevet, 
akkor ezt mondták, hogy rendben van. A nemzetbiztonsági ellenőrzés ezt jelenti, hogy 
ki kell tölteni azt a biztonsági ívet. Nem azt jelenti, hogy belenéznek a magyar szervek 
nyilvántartásaiba, mert az egyfajta biztonsági ellenőrzés, hogy szerepel-e a körözési 
listán, hogy szerepel-e, valamilyen módon látókörbe került-e a TEK-nél vagy az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnál - de ezeknél az utóbbi szerveknél bármelyik magyar 
állampolgár lassan látókörbe kerülhet bármiért -, hanem hogy kitöltötték-e azt az 
ívet, amit azoknak a képviselőknek, akik itt ülnek a Honvédelmi bizottságban, vagy 
ott ülnek a Nemzetbiztonsági bizottságban, ki kellett tölteni és azt az 
Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai A-Z-ig megvizsgálták, utána személyes 
interjút kértek tőlük. Ez volt az én kérdésem, mert ez a nemzetbiztonsági ellenőrzés, 
az összes többi nem az.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Demeter Márta képviselő asszonyé a szó. 

Mikrofonba tessék mondani, mert nem halljuk. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm. Én akkor egyrészt először azt 

kérdezném, de azt gondolom, költői lesz a kérdés, bár örülök, ha válaszolnak, hogy 
miért nem sikerült a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos egy-két héttel ezelőtti 
kérdéseimre válaszolni, amikor most a főigazgató asszony mondott pontos számot. 
Nyilván, ha mondjuk ez egy írásos formában megvan a Belügyminisztériumtól is, 
akkor ez, azt gondolom, hogy még tudja erősíteni ezt az állítást, hogy amennyiben 
vannak pontos számok, akkor vajon miért van az, hogy soha nem kapunk semmilyen 
választ az írásbeli kérdésekre. Arra nem kaptunk választ, hogy hogyan kaphattak 
bűnözők letelepedési engedélyt. Tehát konkrét esetekben, ez bebizonyosodott, névvel 
az újságok megírták, hogy ha működik ez az ellenőrzés, ez hogy történhetett, és 
egyébként még lehet-e arra számítani, hogy ezzel felléphetnek problémák. Kaptak-e 
valamilyen nemzetközi jelzést? 

És továbbra is, minthogy mondják, hogy gazdasági bevándorlók nem jöhetnek 
ide Magyarországra, én továbbra is várnám a válaszukat Ghaith Pharaonnal 
kapcsolatban, hiszen ő gazdasági bevándorlóként úgy jött be Magyarországra, úgy, 
hogy nem fogták el, körözött bűnöző volt, hogy Orbán Viktor vejével üzleteljen. Én 
láttam azokat az iratokat pontosan a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalban. 
Egyértelműen látszik az, hogy alibizés, semmi más, csak azért, hogy ez az ember 
idejöhessen Magyarországra. Ilyen esetben, látom, nincsen probléma a gazdasági 
bevándorlókkal. Tehát továbbra is várnám a választ, és egyébként akkor az országos 
rendőrfőkapitánytól, hogy hogy nem sikerült az Interpol-rendszerben leellenőrizni ezt 
az embert. 

A másik pedig ismételten a honosítással kapcsolatban: egymillió fő kapott 
egyszerűsített honosítást, ha körülbelül 6 ezer ember bűnözőként kapta ezt meg, a 
rendőrségnek ilyen esetben van feladata. Attól függetlenül nyilván én a megfelelő 
kérdéseket Semjén Zsoltnak föltettem, hiszen neki ebben van illetékessége, de azt 
gondolom, hogy a rendőrségnek is van, úgyhogy továbbra is várnám a választ, hogy ez 
hogy történhetett meg és milyen intézkedéseket tesznek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Alelnök úr is jelentkezett? (Dr. Harangozó 

Tamás Attila bólint.) Parancsoljon!  
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen a választ, mert szerintem nagyon sok mindent tisztába tett Kontrát úr válasza, 
így aztán kifejezetten örülök neki, hogy ma tudtunk találkozni, mert két fontos 
kérdést tettem föl és két nagyon fontos és nagyon pontos választ kaptam. Először 
szeretném tisztázni, államtitkár úr, hogy nem én adtam interjút annak a máltai 
lapnak, nem az ellenzék adott interjút annak a máltai lapnak, hanem Altusz Kristóf, 
az önök külügyi helyettes államtitkára fogalmazott úgy, hogy titokban 1300 embert 
befogadtak. Ha jól értem, ön ebből csak a titokban szót cáfolta ma, meg a saját 
helyettes államtitkárt. Azt viszont kifejezetten köszönöm önnek, államtitkár úr, hogy 
teljesen nyilvánosan és egyértelműen beismerte, hogy az egyetlen létező uniós, 
brüsszeli kvótadöntést a magyar kormány az elmúlt évben végrehajtotta. Mondjuk, 
három ember híján, mert 1294 ember menekültügyi eljárását kellett lefolytatnia 
Magyarországnak a brüsszeli döntés értelmében, önök 1291-et folytattak le. Sokat 
elmond, hogy ön erre mozgatja a fejét, a szakértő kolléga pedig arra mozgatja a fejét, 
de nyilvánvalóan így van.  

Tudja, azért kellemetlen nekem kicsit, szakbizottság előtt ülünk, mert az öntől 
jobbra és balra ülő kollégájának ehhez túl sok köze nincsen, nyilván azt teszik, amit 
utasításban kapnak, meg ami remélhetőleg a törvényben elő van írva, de azt 
szerintem fontos megállapítani, államtitkár úr, hogy az ön mai beismerése világossá 
teszi, hogy 10 milliárdokat dobtak ki az ablakon arra, hogy össze-vissza hazudjanak 
ennek a népnek, és miközben az egész politikájukat a menekültellenes, illetve a 
migrációellenes kommunikációra fűzték fel és égették a választók, adófizetők pénzét, 
aközben valóban szépen, politikai szempontból titokban, sunyiban ezt a brüsszeli 
kvótadöntést önök végrehajtották az elmúlt évben, és ezzel elsősorban a saját 
választóik felé kell majd elszámolniuk. Köszönöm szépen. 

 
DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök úr, erre 

szeretnék reagálni. 
 
ELNÖK: Természetesen, itt vannak kérdések, és még egyszer kérni, hogy 

maradjunk „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbítása” című 
tárgynál, bizottsági ülésen vagyunk. Az, hogy a végső kétségbeesésében kit a 
hazudozás, kit a fenyegetőzés, kit a határon túli magyarok sértegetése, kit a rendőrség 
sértegetése és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal megsértése vezet, ez egy más 
kérdés, énszerintem ezen felül kell emelkednünk. A témánál maradva, ugyanúgy, 
ahogy eddig, államtitkár úr és főkapitány úr (Dr. Vadai Ágnes: Még szerencse, hogy 
ilyen éles elméjű bizottsági elnökünk van.), illetve főigazgató asszony erről példát 
mutatott itt a politikusoknak, tehát maradjunk a témánál, a száraz tényeknél, és erről 
hozzunk döntést. Köszönjük szépen. (Dr. Vadai Ágnes: Come back, Lajos! - 
dr. Harangozó Tamás Attila: Come back, Lajos!)  

Tessék! 
 
DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát ismételten 

szeretném leszögezni, hogy a magyar hatóságok egyetlenegy migránst sem fogadtak 
be, egyetlenegyet sem, elmondtam világosan. Pontosan Brüsszel 
bevándorláspolitikájával és a kötelező kvótával az a legnagyobb bajunk, hogy olyan 
migránsokat akarnak a nyakunkba telepíteni, akik törvénytelenül lépték át a 
határokat, akik semmilyen védelemre nem szorulnak, akik valójában gazdasági 
bevándorlók. Tehát ez az alapvető problémánk a brüsszeli kvótával, illetve 
bevándorláspolitikával.  

Szeretném hangsúlyozni ismételten - és remélem, hogy a magyar nyelv 
szabályai szerint alelnök úr megérti a mondataimat, a szavaimat -, hogy mi nem 
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fogadtunk be sem titokban, sem más módon egyetlenegy migránst sem. Mi 
átmenetileg, ahogy a főigazgató asszony elmondta, a szigorú feltételek szerint 
részesítettünk különböző védelemben személyeket, ezeket a védelmeket egyébként, 
amikor lejárnak, meg kell szüntetni, megszűnnek és el kell hagyni az országot. Tehát 
amit ön állít, hogy beismertük volna, ez nem igaz. Mi a magyar emberek, 
Magyarország biztonsága érdekében cselekedtünk és cselekszünk. Azt kérem nagy 
tisztelettel a Honvédelmi és rendészeti bizottságtól, hogy a kötelező tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról szóló tájékoztatót fogadják el 
és erről szavazzanak. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Nincs már több kérdés. Lezárjuk. 
(Dr. Vadai Ágnes: És a válasz? - Demeter Márta jelentkezik.) Megvolt minden 
válasz, lezárjuk a kérdéseket, lezárjuk a válaszokat. (Demeter Márta: Még kérdésem 
van, elnök úr!) Határozathozatal következik. Itt most természetesen ki fog derülni, 
hogy kik azok, akik támogatják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
meghosszabbítását, illetve kik azok, akik az erről szóló beszámolót el fogják fogadni. 
(Dr. Vadai Ágnes és Dr. Harangozó Tamás Attila kimennek a teremből.) 

Szeretném hangsúlyozni és összefoglalni még egyszer bizottsági elnökként, 
hogy ez az a jogszabályi környezet, ez az a helyzet, amiben Magyarország, 
Magyarország kormánya, a magyar parlament cselekedni tud. Mégpedig úgy tud 
cselekedni, hogy erre alapozva hoz döntéseket és e döntések alapján meg tudjuk 
védeni a magyar határt, ezen döntések alapján meg tudjuk állítani a migrációt. 
Néhány nappal ezelőtt a V4-ek védelmi bizottságai ebben a témakörben tárgyaltak. 
Ott közösen a szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar védelmi bizottság ugyanezt a 
dolgot állapította meg. Azt gondolom, hogy mindannyian arra tettük fel annak a 
napnak az igazán a lényegét, a közös elhatározásunkat, hogy Európát a jövőben is 
meg kell tudnunk védeni és a hazánkat, a hazájukat, Magyarországot, Csehországot, 
Lengyelországot és Szlovákiát csak határőrizettel tudjuk biztonságossá tenni. (Dr. 
Harangozó Tamás Attila visszajön a terembe.) Erről van most szó. Ilyen egyszerű a 
kérdés. Lehet itt összevissza hablatyolni mindent. Persze tudom, hogy ennek megvan 
a maga mikéntje: szét kell szedni ezt az egészet, hogy lehessen (Dr. Harangozó 
Tamás Attila: Az biztos!) a bevándorlást támogatni. Ezért ülnek itt. De azt hiszem, 
hogy a bizottság józan többsége ezzel ellentétben fog szavazni. (Dr. Harangozó 
Tamás Attila: Elsöprő többsége! – Dr. Vadai Ágnes visszajön a terembe.) 

Tehát feltesszük a kérdést, hogy ki az, aki támogatja a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet meghosszabbítását 2018. szeptember 7-ig és az erről szóló 
beszámolót. Most szavazunk erről! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki volt ellene? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás. - Dr. Harangozó Tamás Attila: Nem 
kívánok részt venni ebben a szavazásban!) Nem érdekes, hogy nem kíván részt 
venni, nem kell bejelenteni, látjuk. Tehát 6 igen szavazattal elfogadtuk, és a kormány 
megkapta a támogatást ebben az ügyben. Köszönjük szépen. (Dr. Kontrát Károly: 
Köszönjük szépen. További jó munkát kívánok! - Dr. Kontrát Károly és dr. Végh 
Zsuzsanna elhagyják a termet.) Köszönjük. 

Jelentés az Országgyűlési Őrség 2017. évi tevékenységéről  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján) 

A második napirendi pontunk következik. Kérjük Tóth László parancsnok urat, 
hogy foglalja el a helyét. Üdvözöljük tábornok úr, foglaljon helyet. Jó napot kívánok! 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A második napirendi pontunk az Országgyűlési 
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Őrség 2017. évi beszámolója. Még egyszer tisztelettel köszöntöm önöket. Parancsnok 
úr, ha van kiegészítenivalója, szívesen meghallgatjuk. Parancsoljon! 

Tóth László szóbeli kiegészítése 

TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok parancsnok (Országgyűlési Őrség): Köszönöm 
a szót, elnök úr. Sok szeretettel üdvözlöm a bizottság minden tagját. A 2017. évi 
beszámolót írásban előterjesztettük. Összesen két gondolatot engedjenek meg 
kiegészítésképpen elmondani.  

Az egyik azért, mert egy több éven át húzódó projektről van szó. 2016-ban és 
2017-ben is sikerült olyan jól gazdálkodni előirányzatokkal, hogy jelentős összegeket 
takarítottunk meg, amiket a kormány nagyon helyes módon nem vont el tőlünk, 
hanem célzott felhasználásra engedélyezte. Ennek köszönhetően most, 2018-ban 
belefogunk az Őrség legnagyobb eddigi fejlesztésébe, egy közel 400 millió forintos 
egyenruha-fejlesztési projektbe. 2013. január 1-je óta működik az Országgyűlési 
Őrség, ötévesek voltunk decemberben. Egész egyszerűen elhasználódtak az 
egyenruhák. A következő probléma az, hogy azok az európai alapanyaggyártók, 
akikkel 2012-ben csináltattuk az egyenruháinkat, sajnos megszűntek. Az utánpótlás-
biztonság egy nagyon szűk keresztmetszete az egyenruha-ellátásnak. Ráadásul 
komoly fejlődések mentek végbe a textiliparban is az elmúlt években. Ennek 
köszönhetően döntöttünk úgy, hogy egy átfogó egyenruha-fejlesztési programot 
indítunk, amely ebben az évben fog megtörténni. 

A számok ne zavarjanak meg senkit, mert körülbelül 400 millió forintot 
befektetünk, de a végösszeg jóval kevesebb lesz, mert minden hivatásos állományú 
évente nagyjából 90 ezer forint ruházati illetményre jogosult, amit az elkövetkezendő 
2, de inkább 3 évben a személyi állomány nem fog megkapni, mert természetben 
megkapja egyenruha formában. A végösszeg tehát ezért jóval kisebb lesz. Ezt csak 
azért gondoltam megjelenteni a bizottságnak, mert ebben több év munkája van 
benne. Szemmel látható különbséget senki nem fog látni. Ami talán látható lesz, hogy 
a többfunkciós télikabátok hossza fog változni, rövidebbek lesznek, nyakánál jobban 
zártak. (Dr. Vadai Ágnes: Szerintem melegebb kellene! - Tóth László szünetet tart. - 
Elnök: Parancsnok úr, folytassa!) Svédországból hívtunk ide egyenruházati 
szakértőt, az ő útmutatásai alapján történtek meg a fejlesztések.  

A második dolog, amit végül kiegészítésképpen szeretnék mondani, hogy 
ebben a formában most találkozom utoljára a tisztelt bizottsággal. Nagyon szépen 
köszönöm az elmúlt négy évben a bizottság részéről kapott segítséget, a kritikákat. 
Mindenből csak tanultunk, csak okultunk. Szeretném biztosítani az itt lévőket, hogy 
az Országgyűlési Őrség a jövőben is ugyanúgy a jogszabályoknak megfelelően, a tőle 
telhető legjobban fogja ellátni ezt a végtelenül fontos és felelősségteljes feladatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, parancsnok úr. Van-e kiegészítenivaló más 

részéről? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, az előterjesztők benyújtották az 
előterjesztést, a kiegészítés megtörtént, a képviselői hozzászólások, kérdések 
következnek. (Dr. Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. 
Egyrészt köszönjük szépen a munkáját. Sokszor volt a sajtó kereszttüzében ez az új 
alakulat. Nyilván egyrészt a jogi körülményei miatt, a történelmileg nyilván nagyon 
szép, azonban a jelenleg alkotmányos vagy legalábbis jogállami tekintetben még 
mindig nehezen elhelyezhető szervezeti felállás miatt is. Nyilván a miatt is, hogy van 
egy-két kivételezett, a kormánynak kedvesnek tűnő rendvédelmi szervezet, amely 
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tényleg példaértékű módon kapta és kapja a pénzt a mai napig, ma is lesz ilyen 
előterjesztés. Nyilván ilyen szempontból önök is a figyelem középpontjában voltak. 

Önnek még egyszer személyesen köszönjük a munkáját és az állománynak is. 
Remélem, hogy ebből a pénzből sokkal több fog jutni arra, amit jeleztek a kollégáik, 
de tudom, a házelnök úr nem hajlandó ezzel foglalkozni, hogy például a közterületen 
szolgálatot teljesítő kollégáiknak valami módon normálisabb elhelyezést lehessen a 
szolgálat teljesítése során biztosítani. Másrészt pedig azt kívánom az ön mellett ülő 
Papp Károly rendőrfőkapitány úrnak, hogy egyenruha és egyéb más munkaeszköz, 
ellátás tekintetében zárkózzanak föl a parlamenti őrség problémáihoz, vagy 
könnyítsen az élet önöknek annyit, hogy ilyen problémáik legyenek, mint a 
parlamenti őrségnek.  

A beszámolót egyébként a magam részéről elfogadom, és önnek még egyszer 
köszönjük szépen a munkáját. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Nyilván a ruházat mindig 

egy kiemelt fontosságú dolog, különösen olyan őrség tekintetében, amelyik 
külterületen végzi a munkáját, és pontosan tudjuk, hogy itt ez a rész meglehetősen 
hideg és szeles. Tehát én azt gondolom, hogy ha már Svédországból hoztak 
egyenruházati szakértőt, bár szerintem mi is meg tudtuk volna mondani, hogy meleg 
kabátot kell venni nekik, de ha hoztak ilyen szakértőt, akkor remélem, hogy 
figyelembe vették, mert gondolom, költöttek is erre, mert feltételezem, hogy nem 
ingyen csinálta, de ha ingyen is, hogy olyan ruházatot kell vásárolni az őrségnek, ami 
az időjárási viszonyoknak megfelel, mert a jelenlegi kabát nem felel meg, és azt 
hiszem, ez egy fontos követelmény.  

Engem érdekelne e tekintetben a bakancs dolga is, a cipő, ha már itt a ruhánál 
tartunk. A hírek szerint nem lesz külön nyári-téli bakancs, csak egyféle bakancs lesz a 
parlamenti őrségnek, és szeretném megkérdezni, hogy ez így van-e, és hogy ezt mi 
indokolja, ez az ön felvetésére a ruhák kapcsán. Egyébként én is szeretném 
megköszönni az ön és a kollégái munkáját. 

Egyetlenegy kérdésem van még, ez egy korábbi ügy, és nem emlékszem rá, 
hogy ez szóba került volna bizottsági ülésen vagy a jelentésbe belekerült volna. Ez egy 
2016-os ügy, amikor Pompejiben magyar turisták álltak föl romokra, és állítólag az 
egyik turista, aki fölállt, a parlamenti őrség egy tagja volt, és a készült fotók nagy 
felháborodást váltottak ki Olaszországban. Ezt az illető a saját Facebook-oldalán is 
megjelenítette. Ővele szemben valamilyen eljárást indítottak, vagy történt valami? Az 
állománynak tagja-e még, vagy nem? Tehát mondom, lehet, hogy már volt erről 
korábban szó, csak az én figyelmemet elkerülte, de ha megismételné, hogy az az illető, 
aki akkor nagy közfelháborodást kiváltó tettel került az olasz újságok címlapjára, ma a 
parlamenti őrségnek tagja-e még, vagy akkor rögtön, mert ez 2016 októberében 
történt, elbocsátásra került.  

Egyébként pedig azt gondolom, hogy összességében az nagyon fontos feladat, 
hogy a Parlament épületét őrizzék. A Parlament méltóságát, az Országgyűlés 
méltóságát a parlamenti őrség sem tudja visszaadni. Tud hozzátenni azzal, hogy 
milyen a viselkedése az őröknek akkor, amikor megérkeznek a képviselők vagy a 
turisták. Én összességében azt kívánom, hogy önöknek legközelebb olyan nem 
egyenruhás vezetőjük legyen, aki megérti, hogy az Országgyűlési Őrség nem egy 
magánhadsereg, még annak ellenére sem, ha ma így titulálják sajátos módon a 
parlamenti őrséget. Mindig volt őrség az Országgyűlés körül, mindig dolgoztak itt 
emberek, itt is meg az irodaháznál is, akik nagyon normálisan tudtak viselkedni. 
Arról nem önök tehetnek, hogy mára ezt az őrséget Kövér magánhadseregének 
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nevezik, és nem önök tehetnek - nyilván egyenruhásként sem -, hogy csak arról lehet 
olvasni, hogy hogyan fegyverzik föl folyamatosan az őrséget golyóálló mellénnyel, 
golyóálló sisakkal, elfogó hálóval, nem tudom én, sokkolóval, amit hál’ istennek, a 
teremben nem használhatnak, mert ki tudja, mi lett volna, ha Kövér László 
bedühödik, lehet, hogy még ott le is sokkolnak bennünket. 

 
ELNÖK: Na, szerintem ebből most vegyünk vissza, jó?! Ne sértegessük a 

házelnököt! (Dr. Harangozó Tamás Attila: Semmiképpen, mert ő egy szent ember.) 
Vannak szabályok a parlamentben… 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): De most nincs itt Kövér László. 
 
ELNÖK: A házelnök személye… 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem sérthetetlen. 
 
ELNÖK: De. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Teljes tévedés. Tessék elolvasni a házszabályt! 

Nem kritizálhatom az ülés vezetését, de hogy a személye sérthetetlen lenne… 
 
ELNÖK: Én elhiszem, hogy Vadai Ágnes izgalomban van, de szerintem 

vegyünk ebből vissza, jó?! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ha önt látom, semmiképpen nem, elnök úr, 

maradjunk ennyiben, legfeljebb időnként le kell menni arra a szintre, ahol ön van, 
hogy valamiféle párbeszédet tudjunk folytatni, és ez nehéz. 

 
ELNÖK: Nagyon nehéz úgy párbeszédet folytatni, ha a házelnököt sértegetik és 

nincs is jelen, hogy meg tudja magát védeni. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr, ön nincs tisztában… 
 
ELNÖK: Visszautasítom, hogy sértegesse a házelnököt. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én meg visszautasítom, hogy beleszól abba, 

amit mondok. Már elnézést!  
 
ELNÖK: Meg fogom vonni szót. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Vonja. Vonja. Én akkor is beszélek. 
 
ELNÖK: Most megvontam a szót. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én akkor is beszélek. 
 
ELNÖK: De nem, megvontam a szót. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De miért is? Indokolja meg!  
 
ELNÖK: Megvontam a szót, mert megsértette a házelnököt.  
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DR. VADAI ÁGNES (független): Azért nem vonhatja meg tőlem a szót, nem 
vonhatja meg. (Dr. Harangozó Tamás Attila tapsol.) 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Van, még van. 
 
ELNÖK: Lezárjuk. Köszönjük szépen. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem. Elnök úr, ön nincs tisztában a 

házszabállyal, ez teljesen nyilvánvaló. 
 
ELNÖK: Én azt gondolom, hogy szerintem meg fogom vonni a szót. Ez 

megtörtént. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem, nem vonhatja meg a szót. Azért, ha a 

Ház tekintélyét sértem meg, de azt nem lehet. Nem sértettem meg a Ház tekintélyét. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, ön megsértette a házelnököt. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De nem sértettem meg a házelnököt, mert az 

igazságot mondtam. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, ne csináljon balhét, jó? Ez a kérés. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr, ne csinálja már! Ne csinálja ezt! 
 
ELNÖK: Szeretném, jó? 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én is szeretném. 
 
ELNÖK: Fejezze be a kérdését és utána válaszolnak rá. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Tehát visszatérve, én azt gondolom, hogy 

önök azzal tudnak sokat hozzátenni az Országgyűlési Őrség megítélésének 
javulásához, ha a kollegáik változatlan udvariassággal és figyelemmel lesznek mind a 
Képviselői Irodaházban, mind az Országgyűlésben az oda látogató és az oda beérkező 
emberekhez. Azon esetleg érdemes lenne elgondolkodni, és ez a Ház biztonságát 
érinti, hogy a belépéskor van egy külső belépési rész, és ott azért elég sokat kell várni 
ahhoz, hogy akinek le van adva a belépőkártya, az be tudjon lépni, mert walkie-talkie-
n csinálják. Ehhez valami más technikai eszközt kellene alkalmazni, ha ez megoldható 
lenne: Ma reggel is tapasztaltuk, hogy azért picikét nehézkesen megy ez a beléptetési 
rendszer. Nem tudom, hogy ezen készülnek-e valami fejlesztést eszközölni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha nincs több kérdés, akkor a válaszok 

következnek. Parancsoljon!  

Tóth László válaszadása, reagálása 

TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok parancsnok (Országgyűlési Őrség): Köszönöm 
a szót. Ami az elhelyezést illeti, a Steindl Imre-program keretében többek között 
folyik, zajlik a Balassi Bálint utcai bérház átépítése. Amennyiben az véget ér, akkor 
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remélhetőleg az objektumban lévő állomány nagy része ott egy új, abszolút méltó 
öltözőhöz, vizes blokkhoz, tehát elhelyezéshez fog hozzájutni. Ott most zajlik a 
beruházás, amely még ez évben át lesz adva, és 2-300 ember öltözőhelyisége ott lesz 
kialakítva. A célom az, hogy itt az épületben a napi őrségen kívül csak a tűzoltók 
legyenek elhelyezve - őket nem lehet innen kivinni, nekik 4 perces a riasztási idejük -, 
azonkívül mindenki más a Balassi Bálint utcai épületbe megy be civil ruhában, ott 
átöltözik egyenruhába, ott felveszi a fegyverét, és már úgy jön ide át, ebbe az épületbe, 
onnan átjön ide. 

(Dr. Harangozó Tamás Attila: A fehérházba is?) Nem, nem, a fehérház az egy 
más, ott megoldott a normális elhelyezés. Egyedül ott megoldott például a női 
kollégák külön elhelyezése, ezért van, hogy oda vannak diszlokálva azok a kolléganők, 
akik hivatásosak. Egyszerűen itt nincs hely, mi nem tudunk csinálni. Tehát az 
elhelyezés szerintem jövő ilyenkorra, ha a beruházás nem csúszik, akkor rendben lesz, 
méltó lesz ehhez a munkához. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Bocsánat! Én a 
közterületi elhelyezésre gondoltam, tehát a mínusz 20 fokban, szélben.) A közterületi 
elhelyezés egybefolyik a következő kérdéssel, ez a meleg ruha kérdése. Azt látni kell, 
hogy 2012-ben, amikor az Országgyűlés elfogadta az Országgyűlésről szóló törvényt, 
volt nettó fél évünk arra, hogy a semmiből egy vadonatúj fegyveres szervet csináljunk. 
Az ember nem adhat hivatásosoknak a kezébe csak rendszeresített dolgokat, 
különösen igaz ez egyenruha, fegyver, kényszerítő eszköz, tehát ilyen dolgokra. Tehát 
körülnéztünk, hogy Magyarországon milyen eszközök vannak rendszeresítve, és 
azokból válogattunk.  

A mi egyenruhánk, bár különbözőnek tűnik, de halálpontosan megegyezik a 
honvéd díszegység egyenruhájával, ami a műszaki adattartalmat illeti, csak a színében 
és az ékítményeiben különbözik. Tehát rendszeresített eszközöket kellett használni. 
Ide tartoznak azok a ruházati termékek, amelyekben azóta is dolgoznak a kollégák, 
például a többfunkciós esőkabát, illetve télikabát. Nem nagyon látszik, de a nadrágon 
kívülre felvehető még hozzá egy pántos külső nadrág is, ezek is rendszeresített 
eszközök voltak a Magyar Honvédségnél, amiket csak használatba kellett venni. Most 
eljutottunk odáig, az elmúlt évek gyakorlata bebizonyította, hogy az alapanyag, ami a 
külső ruházatot illeti, Gore-tex, az megfelelő, de már ez a gyártó ezt a terméket nem 
tudja tovább gyártani. Eljutottunk oda, hogy nem úgy gondolkodunk, hogy kell egy 
melegebb sál vagy kabát, hanem rendszerben gondolkodunk. Megkerestük mik azok a 
gyenge pontok, ahol a kollégák fáznak vagy beáznak és azokat rendszer szinten kell 
kiváltani. A svédektől ez a bizonyos szakértő, egyébként nem kért ezért tiszteletdíjat, 
nagyon-nagyon hasznos tanácsokkal látott el minket. Az új termékek tiszta gyapjú 
aláöltözetek, kétszálas, négyszálas szövéssűrűségűek, különbözőek. Tehát akár a 
kettőt kombinálva is tudják felvenni magukra.  

Az új szolgálati ruhák alapanyaga egy amerikai konstrukció. Sajnos az európai 
könnyűipart a kínai dömping tönkretette, itt nem tudtak hasonlót csinálni. Illetve ez a 
bizonyos télikabát és bakancs, ennek kapcsán el kell mondani, hogy a mostani 
télikabátnak nem az a problémája, hogy beázik, állhatnak órákig az esőben, nem ázik 
át, ez egy Gore-tex anyag. Viszont vannak olyan részek, ahol fáznak alatta az emberek. 
Ott fáznak, ahol bemegy a hideg. Most főleg a nyakánál, főleg az ujjánál. Olyan a belső 
ruha, a bélés olyan, hogy az ember a hüvelykujját bedugja, és úgy veszi fel magára, 
különben felgyűrődne a bélés. Viszont ez szívja magába a vizet és felvezeti egészen a 
hátáig. Ez egy nagyon komplex, bonyolult probléma, amit most egy új termékkel 
meggyőződésem szerint sikerül kiváltani. 

Ez nem ez a fajta háromnegyedes kabát lesz, hanem egy feles, mondhatni 
inkább dzseki, ami elől természetesen gyors nyitású, tehát egy mozdulattal nyitható, 
viszont azokon a részeken, ahol eddig a probléma volt, mindegyik egyedileg, 
mindenkinek saját magának madzagokkal beállítható. Magyarul: ezt a fajta 
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hőveszteséget, amit télen a kollégák elszenvedtek, mindenki az adott őrhelyen saját 
magának be tudja állítani.  

Ami a lábbelit illeti, eddig sem volt a szó szoros értelmében téli és nyári 
bakancs, hanem kétféle bakancsot rendszeresítettünk, az egyikben sokkal több volt a 
gyöngyvászon, mint a bőr, a másik meg tiszta bőr volt. A tiszta bőrt használtuk 
alapvetően télen, mert nagyobb a hővisszatartó-képessége. Amiben sokkal több a 
gyöngyvászon, azt használtuk nyáron nagy melegben, mert a kipárolgást jobban 
elősegíti. Azt mondta a svéd szakértő, hogy ez a magas szárú bakancs tulajdonképpen 
arra lett kitalálva, amikor a katonák hatalmas málhával a hátukon egyenetlen terepen 
rohangálnak és könnyen kifordul a bokájuk és harcképtelenné válnak. Itt ezen a 
gyönyörű placcon nincs ilyen veszély. Nem kell ez a magas szárú bakancs. Egy 
alacsonyabb szárú bakancs lesz, viszont egy nagyon speciális, a svéd hadsereg által 
már régóta jó eredménnyel használt talpbetétet fognak kapni a kollégák, ami azt 
akadályozza meg, hogy a talp felől, a talaj felől fázzon az emberek lába. Egyébként 
megtehettük volna, hogy ezt a régi bakancsba is beletesszük, de egész egyszerűen 
ötévesek a bakancsok, a kihordási idejük lejárt. A bakancsok fejlődése is elég nagy 
volt az elmúlt években. Ha már egyszer veszünk egy nagy levegőt és ennyi pénzt 
elköltünk, igyekszünk a lehető legjobb minőséget adni a kollégákra.  

A Pompejiben történt dolog kapcsán emlékszem, hogy annak idején 
megfenyítettem azt az embert, de most nem készültem erre a kérdésre, így fejből nem 
tudom megmondani, milyen lett a dolog eredménye. Ha gondolja, képviselő asszony, 
majd külön reagálok erre, mert megmondom őszintén, annyira nem égett mélyen 
belém, hogy ezt most fejből tudjam. 

Ami a fegyver, elfogó háló egyéb dolgot illeti, egy dolgot hadd pontosítsak. 
Tavaly tavasszal felkapta a média. Miért kapta fel? Mert megjelent egy BM-rendelet, 
amely az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített fegyverek, lőszerek témakörét 
szabályozta. Miért jelent meg ez a BM-rendelet? Azért, mert az Országgyűlési Őrség 
minden szakirányú tevékenységét a rendészetért felelős miniszter szabályozza. 
Minden olyan eszköz, amelyet az emberek kezébe adunk, különösen fegyver, lőszer, 
kényszerítő eszköz, csak rendszeresített eszköz lehet. Ez a rendszeresítés egy 
borzasztó bonyolult, összetett, nehéz folyamat. Egy ilyen kis országban egy eszközt 
rendszeresíteni nagyon hosszadalmas eljárás. Ez a BM-rendelet vagy húsz oldalon 
keresztül azzal foglalkozik, azt szabályozza, hogy mi az a rendszeresítés. Az utolsó egy 
oldalban ad egy felmentést azáltal, hogy ha valamelyik magyar fegyveres szerv egy 
eszközt rendszeresített, akkor a többinek nem kell már ugyanezt végigcsinálni, hanem 
egy úgynevezett használatbavételi eljárással használatba lehet venni. Ebben a jogi 
normában az elmúlt években egyetlenegy betű nem változott. Egyszerűen arról van 
szó, hogy 2014-ben, amikor utoljára kiadta részünkre a belügyminiszter úr ezt a 
rendeletet, az 1. számú mellékletben fel volt sorolva, hogy melyek azok az eszközök, 
amelyek e pillanatban Magyarországon rendszeresítve vannak. Elteltek évek és 2017 
elején ismét kiadta a rendeletet, mondom, a normaszövegben egyetlenegy szó nem 
változott, az 1. számú mellékletet frissítették.  

El kell mondanom, hogy mi egyetlenegy eszközt sem rendszeresítettünk, nincs 
olyan eszköz jelenleg a birtokunkban, nem tudunk elfogó hálót kilőni, nincs 
gránátvetőnk. Nem arról van szó, hogy minket felfegyvereztek, hiszen nincs pénzünk 
ilyenre, hanem arról van szó, hogy a jogi felhatalmazás megvan arra, hogy ha esetleg 
szükség lenne, pénzünk is lenne, akkor lehetne beszerezni ilyen eszközöket, de 
egyszerűen nincs. Még így is vannak olyan tételek abban a bizonyos rendeletben, 
amelyek - biztos vagyok benne - soha az életben nekünk nem lesznek, például 
vízágyunk vagy páncéltörő gránátunk.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, parancsnok úr. Döntéshozatal következik. (Dr. 
Harangozó Tamás Attila: Visszakérdeznék, csak technikai!) Visszakérdezés 
következik. 

További kérdések, válaszok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen. A közterület kapcsán csak arra utaltam, hogy kinn az utcán posztoló 
embereknek a régi szép időkben, szerintem a nagyon-nagyon valakiknek régi szép 
időkben is, volt olyan - nem tudom a pontos kifejezést - bodegájuk, ahova be tudtak 
állni ilyen időszakban. Azt látjuk, hogy ebben egyszerűen nincs előrelépés sem a 
Fehérháznál, sem a parlamentnél. Biztos vagyok benne, hogy ha esztétikai probléma 
van, meg lehet találni a megoldást és abban is biztos vagyok, hogy hosszú távon a 
kollégáknak ez egy fontos dolog lehetne, főleg ezen a huzatos téren, hogy minél 
magasabb színvonalon láthassák el a tevékenységüket.  

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok parancsnok (Országgyűlési Őrség): Ebben az 

ügyben, csak annyit… 
 
ELNÖK: Bocsánat, tábornok úr, nem adtam szót! (Tóth László: Elnézést!) 

Most megadom a szót. 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok parancsnok (Országgyűlési Őrség): Ebben az 

ügyben annyit hadd mondjak, ez részemről is egy visszamutatás, hogy házelnök úrnál 
ezt indítványoztuk már évekkel ezelőtt. Ő a tér látványára, összhatására való 
tekintettel nem engedélyezte. Még azt is felvetettük, hogy plexiből legyen, ami 
gyakorlatilag átlátszó. Nem engedélyezte, erre ennyit tudok mondani. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntéshozatal következik. Ki az, aki támogatja és 
elfogadja az Országgyűlési Őrség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
(Szavazás.) Hét igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással 
elfogadtuk.  

Köszönjük szépen, tábornok urak. Köszönjük mindenkinek, hogy itt voltak. Két 
perc technikai szünet következik. A következőt szeretném kérni: mindenki minden 
kép és hang rögzítésére alkalmas eszközt kapcsoljon ki az, aki részt vehet a zárt 
ülésen, és helyezze el a szobámban, legyen szíves. (Dr. Vadai Ágnes: A szobájában? 
Semmiképp.) Tehát nem maradhatnak bent a telefonok. (Dr. Vadai Ágnes: Dehogy 
rakom be a szobájába!) Akkor valamilyen más szobába helyezze el, legyen szíves, 
meg fogjuk várni. (Dr. Vadai Ágnes: Erre van egy tok, majd abba teszem.) Nem 
tudom, hogy hol van a tok, meg milyen tok van, itt egyetlenegy telefon nem maradhat 
bent, szigorúan titkos anyagokat fogunk tárgyalni. Köszönöm szépen. (Dr. Vadai 
Ágnes: Dehogy rakom be a szobájába! Beteszem a tokba.) Ide nem fog bejönni 
képviselő asszony… (Dr. Vadai Ágnes: De be fogok jönni, mert…) Ide nem fogja 
behozni. Azt kérem, hogy a kamerát vigyék ki. (Demeter Márta: Még nincs zárt ülés. 
Ha ön elrendeli a zárt ülést, azon túl nem lehet bent.) A kamerát vigyük ki, az a 
kérésem. Ne szórakozzunk itt egymással! Mit képzelnek maguk? (Demeter Márta 
közbeszól. - dr. Vadai Ágnes: Nyugtatót, nyugtatót! Egy kis hársfatea jót fog tenni. - 
Dr. Harangozó Tamás Attila: Most milyen jó lenne egy elfogó háló!)  

 
(Rövid szünet.) 
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(A bizottság a továbbiakban a 3., 4., 5. és 6. napirendi pontot  
zárt ülés keretében tárgyalja, melyekről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
A 7., a 8. és a 9. napirendi pontok következnek. Be lehet jönni. (Rövid szünet.) 

Bárki bejöhet, nyílt ülés van. Köszönjük szépen. (Demeter Márta megérkezik az 
ülésterembe és helyet foglal az ellenzéki képviselők számára fenntartott asztalnál.) 
Az előterjesztő… 

A NATO-tagsággal kapcsolatos vállalások teljesítése érdekében a 
Magyar Honvédség költségvetésének emeléséről szóló (H/18882. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

(Demeter Márta felé:) Nem tetszik odamenni az előterjesztői helyre? (Demeter 
Márta: Nem. Jó ez itt!) Ha jó ott, örülünk neki. 

A 7. napirendi pontunk következik, már nyílt ülésünk van. Demeter Márta és 
dr. Szél Bernadett képviselők H/18882. számú határozati javaslatának tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. Parancsoljon, képviselő asszony! Szeretne-e felszólalni? 

 
DEMETER MÁRTA előterjesztő (LMP): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
 
DEMETER MÁRTA előterjesztő (LMP): Igen. Ez a NATO-tagsággal 

kapcsolatos vállalásokról szóló napirend, ugye? Bocsánat, nincs előttem napirend, 
csak azért kérdezem… 

 
ELNÖK: Elnézést, bemondtam a határozati javaslat számát… 
 
DEMETER MÁRTA előterjesztő (LMP): A számát, de nekem itt… 
 
ELNÖK: Szerintem érdemes azzal tisztában lenni, hogy az ember mit 

terjesztett elő. Köszönjük. 

Demeter Márta hozzászólása 

DEMETER MÁRTA előterjesztő (LMP): Önöknek pedig érdemes lesz 
támogatni ezt a javaslatot, ha ténylegesen fontosnak tartják a honvédelem ügyét.  

Hiszen ez arról szól, és már nem először nyújtottuk be, hogy a 2018-as 
költségvetést olyan módon módosítsa az Országgyűlés, hogy a honvédelmi 
költségvetést a GDP 1,2 százalékára emeli most, erre az évre, ezt követően pedig ez 
minden évben a GDP 0,2 százalékával emelkedik. Tehát ez a duplája annak, amit a 
mostani honvédelmi politikai irányítás vállalt. Ezzel a honvédség költségvetése 2022. 
december 31-ére elérné a GDP 2 százalékát.  

Ami rendkívül fontos, hogy ebből 2018-2022 között a ráfordításnak legalább az 
50 százalékát haditechnikai fejlesztésre kell költeni, és legalább a 20 százalékát pedig 
az állomány helyzetének a javítására, elsősorban illetményfejlesztésre kell költeni.  

Amennyiben a kormánynak valós a szándéka és a kormánypárti képviselőknek 
valós a szándéka arra, hogy érdemi fejlesztés valósuljon meg a Magyar Honvédségnél, 
nem mindenféle presztízsbeszerzések vagy látványpékség, mint amit például most 
látunk az airbusokkal és a businessjetekkel kapcsolatban, hanem érdemi, valós 
képességfejlesztés, katonai képességfejlesztés, akkor támogatják ezt a javaslatot. 
Tehát erre kérem önöket, hogy támogassák. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Ha 
nincs, akkor dönteni fogunk.  

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Senki sem jelentkezik.) Nulla 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Nulla 
tartózkodás mellett nem támogattuk. Köszönjük szépen. 

A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés 
igazságossá tételéről szóló H/18883.számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 8. napirendi pontunk következik, a H/18883. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vétele. Demeter Márta benyújtó képviselő asszonyé a szó, 
parancsoljon! 

Demeter Márta hozzászólása 

DEMETER MÁRTA előterjesztő (LMP): A Honvéd Egészségpénztár 
károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről szól ez a határozati javaslat. 

Másfél éves küzdelem után a kormány végre elkezdte az aktív állomány 
kártalanítását. 27 ezer rendvédelmi, honvédségi dolgozó és katona, illetve 
nemzetbiztonsági dolgozó szenvedett kárt, hiszen a Buda-Cash, úgy ahogy van, eltűnt 
az ő megtakarításaikkal. Önhibájukon kívül szenvedtek kárt.  

Mindannyian tudjuk, azt gondolom, főleg ebben a bizottságban 
mindannyiuknak tudniuk kell, hogy nem önszántából tette oda senki a pénzét, maga a 
munkáltató, azaz a Honvédelmi és a Belügyminisztérium a kafetériát is ebbe a 
Honvéd Egészségpénztárba fizette.  

Miután a Buda-Cash eltűnt az ő pénzükkel, 1,5 éven keresztül küzdöttünk 
azért, hogy megkezdődjön a kártalanítás, ám ez csupán és kizárólag az aktív 
állományú tagok felé indul el. A javaslatunk arról szól, hogy végre - és ezt is most már 
negyedszer, ötödször adjuk be - a volt szolgálati nyugdíjasok is részesüljenek ebben a 
kártalanításban, hiszen ők olyan emberek, úgy voltak tagjai a Honvéd 
Egészségpénztárnak, hogy évtizedeket szolgáltak a hazáért; évtizedeken keresztül 
vállalták azokat a jogi kötelmeket, lemondásokat, amikkel a haza rendvédelmi és 
katonai szolgálata jár. Úgy gondolom, ennyit ők is megérdemelnek, és ez erkölcsi 
kötelessége a kormányzatnak, hogy részükre is biztosítsa a kártalanítást. Pár ezer 
emberről beszélünk, tehát ez a költségvetést tekintve, ha megnézzük, hogy évente 2,6-
3 milliárd forintnyi maradványa van a honvédelmi tárcának, és ilyen a BM-nél is elő 
szokott fordulni, akkor igazán nem jelenthet gondot ezeknek az embereknek a volt 
szolgálatát ilyenformán is megbecsülni, úgyhogy kérem, hogy támogassák a 
javaslatot!  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Döntünk.  

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Senki sem jelentkezik.) Nulla 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Nulla 
tartózkodás mellett elutasítottuk. Lezárjuk a 8. napirendi pontot. 
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A szolgálati járandóságban részesülők hátrányos 
megkülönböztetésének megszüntetéséről szóló H/19220. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 9. napirendi pont következik, a H/19220. számú határozati javaslatról van 
szó, Demeter Márta, Ikotity István és Schmuck Erzsébet képviselők javaslatáról. 
Köszöntjük ismét Demeter Mártát, az egyik előterjesztőt. Öné a szó, parancsoljon! 

Demeter Márta hozzászólása 

DEMETER MÁRTA előterjesztő (LMP): A javaslatunk arról szól, hogy azokat, 
akik most szolgálati járandóságban részesülnek, korábban szolgálati nyugdíjasok 
voltak és az Orbán-kormány nagyon igazságtalanul megalázta és megfosztotta őket a 
nyugdíjas státuszuktól, ismét hangsúlyozom, hogy az előző javaslat kapcsán is olyan 
emberekről beszélünk, akik évtizedeken át Magyarország biztonságát, hazánk 
védelmét szolgálták, az ő hátrányos megkülönböztetésüket szüntessük meg.  

A javaslatunk arról szól, hogy ezeknek az embereknek vissza kell adni a 
szolgálati nyugdíjas státuszt. Meg kell szüntetni azt a 15 százalékos levonást - ez nem 
adó, ez a mindenkori személyi jövedelemadó mértékével megegyező mértékű levonás 
-, amivel most megsarcolják őket és amivel most az önkéntes tartalékos rendszerbe 
kényszerítik őket, ugyanis ez semmiképpen nem nevezhető önkéntességnek. 

Illetve a javaslat tartalmazza azt, hogy a kormányzat megkezdi egy új típusú, 
társadalmi szempontból is igazságos korkedvezményes és korengedményes 
nyugdíjrendszer kialakítását. Erre mindenféleképpen szükség van. Az aktív állomány 
részéről is teljesen jogos az az igény, hogy a hivatásos és a szerződéses állományú 
szolgálat között igenis maradjanak meg azok a különbségek, amelyek most már, 
mondhatni, összemosódtak, hiszen sajnos most már egy hivatásos katona sem 
számíthat nagyobb kiszámíthatóságra vagy pedig nagyobb megbecsülésre, mint azok, 
akik pusztán egypár éves szolgálatot vállalnak. Nyilván az ő esetükben is az lenne a 
cél, hogy minél tovább szolgáljanak, és minél tovább gazdagítsák tudásukkal a 
Magyar Honvédség állományát.  

Tehát ez az, amit mindenképp meg kell tenni azért, hogy azokat az embereket, 
akiket egyébként pontosan az Orbán-kormány nagyon súlyosan megalázott, 
ismételten lehessen kártalanítani, kárpótolni, és hogy rendelkezzenek azzal a 
jogosultsággal, amit ők a sok-sok évtizedes szolgálat alatt teljes joggal 
megérdemelnek. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Van-e kérdése a jelenlévőknek? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor döntünk a tárgysorozatba vételről.  

Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nulla igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Nulla tartózkodás mellett elutasítottuk a 
tárgysorozatba vételt. Köszönjük szépen.  

(Demeter Márta felé.) Képviselő asszony, szeretnék adni önnek egy ilyen 
kiadványt (Felmutatja a kiadványt.), amiben tájékozódhat arról, hogy… (Demeter 
Márta szintén felmutatja a kiadványt.) Megvan? Ó, nagyszerű, ez tökéletes… 
(Demeter Márta: Ez a propagandaanyag, amire gondol, elnök úr, bizonyára…) 
Javaslom, hogy olvassák el, és ezt az első határozati javaslattal kapcsolatban tenném 
meg.  

És bár ön nem lehetett jelen a zárt ülésen, mert annak megvannak a maga 
szabályai, de a zárt ülésen a bizottság a több száz milliárd forintos fejlesztésről azokat 
a döntéseket meghozta, amiket meg kellett tenni ezekhez a fejlesztésekhez. Vadai 
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Ágnes képviselő asszony ezeket teljes egészében kifogásolta. Úgyhogy köszönjük 
szépen. Köszönjük! 

Az ülés berekesztése 

Az ülésünket berekesztjük, köszönjük. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc) 

  

Németh Szilárd István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika, Lestár Éva és Madarász Mária  


