
 

Ikt. sz.: EUB-41/21-2/2018. 

EUB-10/2018. sz. ülés 
(EUB-10/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2018. október 29-én, hétfőn 10 óra 18 perckor  

az Országház főemelet 66. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 5 

Az elnök napirendi előtti tájékoztatója 5 

Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi 
határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és 
általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 
módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 
tanácsi határozat kihirdetéséről szóló T/2933. számú 
törvényjavaslat 6 

Határozathozatal 7 

Tájékoztató az Általános Ügyek Tanácsa 2018. októberi üléséről 7 

Az elnök felvezetője 7 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 7 

Dr. Varga Judit tájékoztatója 11 

Kérdések, vélemények 13 

Takács Szabolcs Ferenc válasza 16 

Dr. Varga Judit válasza 19 

Tájékoztató aktuális európai uniós belügyi és menekültügyi 
kérdésekről a) Az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB 
együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet [COM (2018) 631; 2018/0330 
(COD)] b) Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 
439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet [COM (2018) 633; 2016/0131 
(COD)] 20 

Az elnök felvezetője 21 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 21 

Kérdések, vélemények 24 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 25 

Az ülés berekesztése 27 

 



3 

Napirendi javaslat 

1. Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi 
határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 
2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/2933. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
 

2. Tájékoztató az Általános Ügyek Tanácsa 2018. októberi üléséről  
Előterjesztő:  
Dr. Varga Judit, a Miniszterelnökség államtitkára  
Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség államtitkára  
 

3. Tájékoztató aktuális európai uniós belügyi és menekültügyi kérdésekről 
a) Az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi 
fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet [COM 
(2018) 631; 2018/0330 (COD)]  
b) Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet [COM (2018) 633; 2016/0131 (COD)]  
Előterjesztő:  
Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 
 
 
  



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Juhász Hajnalka (KDNP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főosztályvezető-helyettes   
Dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági főmunkatárs 
Nyilas Dániel bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Varga Judit államtitkár (Miniszterelnökség)  
Takács Szabolcs Ferenc államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő   
 

Megjelentek 

Steiner Attila helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő (MSZP)  
Dr. Tóthi Gábor főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 18 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, és köszöntöm a napirendi pont előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív, illetve 
az eseti képviseleti megbízások alapján bizottságunk határozatképes. 

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a múlt 
hét végén a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendtervezetet. Három 
napirendi pontot tervezünk. Az 1.: az 1976. szeptember 20-i Euratom tanácsi 
határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog 
alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanácsi határozat 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, amelyet T/2933. számon kaptak kézhez 
képviselőtársaim. Itt döntenünk kell a részletes vita lefolytatásáról a házszabály 
szerint, vitához kapcsolódó bizottságként. A 2. napirendi pontunk: tájékoztató az 
Általános Ügyek Tanácsa 2018. októberi üléséről. Az előterjesztő Varga Judit, a 
Miniszterelnökség államtitkára és Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára. 
A 3. napirendi pont: tájékoztató aktuális európai uniós belügyi és menekültügyi 
kérdésekről, a) és b) pont alatt küldtem el; a) az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló 
együttes tanácsi fellépés, az európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezet, valamint b) az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és 
a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezet. A napirendi pont előterjesztője Hegyaljai Mátyás helyettes 
államtitkár.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki 
az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A jegyzőkönyv számára is jelzem, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. (Dr. 
Gurmai Zita és Horváth István megérkezik az ülésre.) 

Az elnök napirendi előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg képviselőtársaim, hogy napirend előtt 
mindenekelőtt köszöntsem bizottságunk új tagjait, Szél Bernadett független képviselő 
asszonyt, aki jelenleg még nem tartózkodik a teremben, aki Ungár képviselő úr helyére 
került, míg a Fidesz részéről Horváth István és Riz Gábor képviselőket köszönthetem a 
bizottságunkban Dunai Mónika, illetve Fenyvesi Zoltán képviselők helyett. 

Én azt kérem képviselőtársaimtól, hogy egy rövid mondatban mutatkozzanak 
be, hiszen az a szokás, hogy az első bizottsági ülésünkön mindenki elmondja, hogy 
kicsoda, honnan jött, illetve miért tartja fontosnak az Európai ügyek bizottságában a 
részvételét. Megadom a szót Riz Gábor képviselőtársamnak. 

 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én képviselőként Borsod-

Abaúj-Zemplén megye 3. számú választókerületét képviselem az Országgyűlésben. A 
Gazdasági bizottságnak 2010 óta tagja vagyok, és kértem, hogy ha részt tudok venni az 
Európai ügyek bizottságában, lehetőség szerint hadd kapjak szerepet ebben a 
minőségben is.  
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Előzményként annyit hadd mondjak el, hogy 2006 és 2010 között tagja voltam 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésnek, és a közgyűlésben az Európai 
integrációs bizottságot vezettem. Ez előzményként mindenképpen talán a magam 
javára írható.  

Az elmúlt időszakban Észak-Magyarország egyik meghatározó térségében 
számunkra nagyon fontos volt a v4-ekkel való együttműködés, kapcsolattartás, és a V4-
ek ügyeit megyei szinten is a korábbi időszakban mint alelnök és képviselőként is, úgy 
gondolom, hogy sikerrel tudtam figyelemmel kísérni, jelesül a határ menti átkelőhelyek 
sorsát, ami számunkra sorskérdés, hiszen a határon túli magyarsággal való 
kapcsolattartás, illetve a gazdasági integráció a Felvidékkel, Szlovákiával, 
Lengyelországgal számunkra nagyon fontos. Köszönöm szépen, elnök úr. ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Tóth képviselőtársamé a szó. (Jelzésre:) Bocsánat, Horváth! 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Pedig legalább 20 éve ismerjük egymást, úgyhogy 

ez a szójáték belefér! (Derültség.) Én is szeretettel köszöntöm elnök urat, a bizottság 
tagjait, a vendégeket és a munkatársakat. 

Megtisztelő számomra, hogy az Európai ügyekkel foglalkozó bizottság tagja 
lehetek. Alapvetően az én kérésemnek megfelelően kerültem a bizottságba, mert egy 
nagyon komoly kihívásnak tekintem a bizottság munkáját, és próbálok én is aktív tagja 
lenni a közösségnek és a bölcs döntések részese is.  

Korábban én is voltam már szinte minden, de ha megengedik, talán egy-két 
dolgot kiemelnék! Tehát 8 évig voltam Szekszárd megyei jogú város polgármestere. Azt 
hiszem, már a negyedik ciklusban vagyok a parlamentben. Voltam már az 
önkormányzati bizottságban. Jellemzően agrárügyekkel foglalkozom. Az európai 
ügyekkel foglalkozó bizottságban is az agrárügyekkel kapcsolatosan szeretnék 
mélyebben tájékozódni, illetve segíteni az agrárágazatot. Azt gondolom, hogy a 
politikai ügyek mellett ott is gazdasági, illetve egyéb területen is vannak kihívások. 
Egyelőre ennyit, és még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy itt dolgozhatok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két dolog miatt is örülök, egyrészt, hogy egy 

agrárszakértő érkezett bizottságunkba. Úgy vélem, hogy a következő évek pénzügyi 
kereteinek tárgyalásakor a közös agrárpolitika egy nagyon fontos téma lesz. Úgyhogy 
várjuk majd képviselő úr részvételét, nemcsak itthon, hanem Brüsszelben is.  

A másik pedig, hogy egy másik borvidék is képviselve van a tokaji mellett, a 
szekszárdi, ami legalább ilyen fontos. (Derültség.) És természetesen az alelnök úr az 
etyeki képviselő úr. Bana képviselő úr milyen borvidéket képvisel? (Jelzésre:) 
Kőszeget. Reméljük, hogy amikor majd kihelyezett bizottsági ülésünk lesz, akkor 
számítunk erre. Egyelőre Ózdon és környékén van bor, de az érdekes bor. (Derültség.) 
Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok Riz Gábor és Horváth István képviselő uraknak! 
Ez aránylag egy konszenzusos bizottság. Ahogy szoktam mondani, a viták a bizottsági 
ülésre tartoznak és nem külföldre, hiszen itt kell megvívnunk egymással a csatákat. Ez 
egy régi szabály, amit én még Habsburg Ottótól tanultam a kilencvenes évek elején. 

Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi 
határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és 
általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 
módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 
tanácsi határozat kihirdetéséről szóló T/2933. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához, ez a szép hosszú cím, tehát az 1976. szeptember 20-ai, 
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76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament 
tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 
módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim T/2933. szám alatt találnak 
meg. 

Tisztelt Bizottság! Nem gyakori, hogy a törvényjavaslathoz való kapcsolódásról 
kell döntést hoznunk itt, a bizottságban, de ez az előttünk lévő indítvány egyáltalán 
nem ismeretlen a bizottságunk előtt. Az elmúlt ciklusban egyeztetési eljárás keretében 
követtük nyomon a döntéshozatalt, amely, úgy tudom, végérvényesen az idén 
júniusban ért véget. A törvényjavaslat uniós tagságunkból fakadóan kihirdeti az 
elfogadott tanácsi határozatot. Az indítvány nemcsak választási küszöbről, európai 
pártcsaládok logójának feltüntetéséről, de a harmadik országban élő uniós 
állampolgárok szavazati jogáról is rendelkezik.  

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy bizottságunk az indítvány egészére 
jelentkezzen be, azaz az 1-5. §-ig. 

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, ezzel kapcsolatban van-e esetleg valakinek 
észrevétele, megjegyzése. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazást rendelek el. 

Ki az, aki támogatja, hogy az Európai ügyek bizottsága részletes vitát folytasson 
majd le a törvényjavaslat egészére. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom a 
jegyzőkönyv számára is, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató az Általános Ügyek Tanácsa 2018. októberi üléséről 

Következik a második napirendi pontunk: tájékoztató az Általános Ügyek 
Tanácsa 2018. októberi üléséről. A napirendi pontnak nem is kettő, hanem három 
előterjesztője van: dr. Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért 
felelős államtitkára, Takács Szabolcs, úgy is mondhatnám, bizottságunk állandó külsős 
tagja, a Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért 
felelős államtitkára, valamint Steiner Attila helyettes államtitkár a 
Miniszterelnökségről. 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Az Általános Ügyek Tanácsa legutóbbi ülése kapcsán 
elsősorban az Európai Unióról szóló szerződés, az ominózus 7. cikk szerinti eljárások, 
valamint a következő több éves pénzügyi keret lenne a tárgya a napirendi pontunknak, 
amelyek elég jelentős témák. Magyarország esetében az Európai Parlament, mint 
tudjuk, kezdeményezte az eljárást, ha már egyáltalán kezdeményezésnek lehet 
tekinteni a tartózkodó szavazatok figyelmen kívül hagyásával született, és meg is 
jegyzem, hogy csúsztatásokkal teli állásfoglalást. 

Szóval sok kérdés merül fel itt elsősorban a tagállamok egyenlő megítélése 
kapcsán. Magyarán én azt szerettem volna összefoglalni, hogy van miről beszélnünk, 
és első kézből szeretnénk hallani államtitkár asszonytól és államtitkár uraktól, hogy az 
Általános Ügyek Tanácsában hogyan is zajlott ezzel kapcsolatban a vita. Megadom a 
szót, tessenek parancsolni, Varga Judit, Takács Szabolcs és Steiner Attila! Valaki kezdje 
el. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönjük szépen a 
bizottság meghívását, mint mindig. Azt szeretném jelezni, hogy nem udvariatlanság az, 
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hogy én kezdem a kormány részéről a tájékoztatást, ez alapvetően az eljárási-tartalmi 
kérdések miatt van így, mivel az Általános Ügyek Tanácsa egy olyan uniós formáció, 
amelynek két funkciója van, egyrészt előkészíti a miniszterelnökök tanácsának, az 
Európai Tanácsnak az üléseit, másrészt, ahogy a neve is mutatja, olyan általános uniós 
ügyekkel foglalkozik, amelyek aktuálisan a legégetőbb, legsúlyosabb kérdéseket 
jelentik az uniós együttműködésben. Olyan kérdések, amelyek a jelenlegi napirendi 
pontot is érintik, mint például a jogállamisági ügyek, csak az utóbbi időben kerültek az 
Általános Ügyek Tanácsának napirendjére, először Lengyelország vonatkozásában, 
amely kapcsán az év eleje óta, ’17 vége óta zajlik egy eljárás, illetve most frissen 
Magyarországgal kapcsolatban indult egy eljárás. A kettő között a különbség az, hogy 
az egyiket, a lengyelekkel szembenit az Európai Bizottság, míg a velünk szembenit az 
Európai Parlament kezdeményezte. Erről majd Varga Judit államtitkár asszony fog 
részleteiben beszélni.  

Amúgy az ÁÜT-ön a kormányt jómagam képviselem, és olyan ügyek szerepelnek 
- ahogy mondtam is a bevezetőben -, amelyek generálisan meghatározzák az Unió 
együttműködését. Nyilvánvalóan ’15 óta a migrációs válság kezelése ilyen kiemelt téma, 
és az utóbbi időben, ahogy elnök úr is említette, az uniós költségvetési tárgyalások 
kérdése is szinte minden ÁÜT napirendjén szerepel, hiszen ez az a tanácsi formáció, 
amely kitárgyalja a Tanács részéről a költségvetési kérdéseket, majd pedig a 
miniszterelnökök elé fogja utalni azokat az elemeket, amelyekben sikerül úgy 
megállapodnunk, hogy mindenképpen egyhangúsági döntés szükséges.  

Ennek a jelentősége az, hogy ez a tárgyalási keret, amit angolul negotiating 
boxnak hívnak a költségvetési tárgyalások keretében, ez egy politikailag érzékeny téma, 
hiszen az ÁÜT-ön kell megállapodni abban, hogy milyen ügyek azok, amelyekben 
egyhangúság szükséges, azaz ahol vétólehetőségünk lesz. Nyilvánvalóan a kohéziós 
politikához fűződő érdekeink, az agrártámogatásokhoz fűződő érdekeink, a 
jogállamiság és költségvetés összekapcsolása ilyen kérdések, tehát ezért is van 
jelentősége ennek a formációnak.  

Ha jól értem, most nem kell generálisan beszélnünk az október 16-ai ÁÜT-ről, 
ahol nyilván a migráció, a belbiztonság kérdése, a brit kilépési tárgyalások kérdése is 
napirenden volt, hanem akkor inkább az MFF részére fókuszálnék, de természetesen 
akár a migráció, akár a brexit témájában állunk rendelkezésre, ha van esetleg 
bármilyen kérdés a bizottság részéről. 

A költségvetéssel kapcsolatos ügyeket nem is a normális napirendi pont 
keretében, hanem egy munkaebéd keretében vitattuk meg. Az Európai Bizottságot az 
ÁÜT-ön rendszerszerűen az első alelnök, Frans Timmermans képviseli, a költségvetési 
tárgyalások ügyében azonban logikusan a költségvetésért felelős biztos, Günther 
Oettinger úr az, aki a Bizottság álláspontját elmondja. S mivel ez egy folyamatosan zajló 
tárgyalási folyamat, nem általánosságban beszélünk a költségvetésről, hanem mindig 
egy-egy elemét próbálják kiemelni ennek a kérdésnek.  

Ami most napirenden volt, az egyrészt egy olyan kérdés, amelyben érdekes 
módon a Tanács szinte teljes egyhangúsággal lép fel a Bizottsággal szemben. Ez 
viszonylag ritka, úgyhogy érdemes ezt megjegyeznünk, ugyanis itt arról van szó, hogy 
az Európai Bizottság a május 2-án benyújtott költségvetési javaslatában a saját 
működési költségeit illetően a korábbi időszaknál egy sokkal magasabb összeget 
javasolt. Ez természetszerűleg szinte valamennyi tagállam részéről nagyon komoly 
ellenérzéseket váltott ki, hiszen azt mondják, hogy egyrészt a költségvetés mérete 
potenciálisan kisebb lehet, hiszen az Unió egyik legnagyobb gazdasággal rendelkező 
tagállama, az Egyesült Királyság kilép, és a ’21 és ’27 között időszakban már 
értelemszerűen nem fog befizetni a költségvetésbe. (Csöbör Katalin megérkezik az 
ülésre.)  
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Azt még nem tudjuk egyébként, hogy a költségvetés mérete mekkora lesz, de van 
egy szűkebb tagállami csoport - és azt gondolom, ezt nyíltan elmondhatom anélkül, 
hogy különösebb kritikát fogalmaznék meg velük szemben -, a három északi tagállam, 
tehát Finnország, Dánia és Svédország, ezenkívül a jelenlegi elnökséget ellátó Ausztria 
és Hollandia, tehát öt tagállam van markánsan azon az állásponton, hogy egy kisebb 
Európai Uniónak kisebb költségvetése kell hogy legyen. Ez egy legitim vélemény, tehát 
mondjuk, kritikával nem akarjuk illetni, de vannak komoly ellenérveink, és mi abba a 
27-5, azaz 22 tagállami csoportba tartozunk, akik azt mondják, hogy a méretet majd a 
végén kell meghatároznunk, először abban próbáljunk egyetértésre jutni, hogy mik 
azok az ügyek, mik azok a kérdések, amelyeket uniós költségvetésből kell finanszírozni, 
és értelemszerűen, ha a költségvetés mérete a jelenlegi méret marad, vagy esetleg 
nagyobb lesz, akkor minden tagállamnak azt kell vállalni, hogy egy picit magasabb lesz 
a befizetése is. Magyarország ezt egyébként többször már politikai nyilatkozatokban 
nyíltan vállalta. A lakosságarányunkhoz, a gazdasági méretünkhöz mérten mi készek 
vagyunk kicsit többet befizetni, ez nagyjából a GDP 1-1,1 százaléka közötti értéksávban 
húzódik meg.  

Tehát ebben nincsen egyetértés, és értelemszerűen abban sincs még egyetértés, 
hogy ebben az intézményi ciklusban, tehát 2019 májusáig meg tudunk-e állapodni a 
’21-27 közötti költségvetésben. Ez praktikusan azt jelentené, hogy a Tanácsban 
december végéig a miniszterelnököknek egyhangúsággal meg kell állapodni 
mindenben, ugyanis azt követően jönne az a ratifikációs folyamat, amibe az Európai 
Parlament lenne bevonva, és mivel tudjuk, hogy májusban parlamenti választások 
lesznek, gyakorlatilag egy nagyon szűk időkeret áll rendelkezésre. Ezt követően, a jövő 
év őszén egy új Európai Bizottság is feláll majd. Mi, magyarok egyébként azt mondjuk, 
az a kormány álláspontja, hogy amennyiben egy olyan bizottsági javaslat lenne az 
asztalon - ami egyébként nincs -, amely nem a megosztottságot erősíti, és amely nem 
az Európai Bizottság politikai karakterét emeli ki, hanem valóban a tagállami érdekeket 
nézi, akkor potenciálisan lehetne is arra esély, hogy megállapodjunk, de pillanatnyilag 
az álláspontok nagyon szórtak. Most kiemeltem két elemet, eleve már a méret kapcsán 
sincs egyetértés, következésképpen az időzítés kapcsán sem várható, hogy egyetértés 
lesz. 

Egy nagyon fontos eleme még a magyar pozíciónak, hogy mi úgy gondoljuk, 
hogy a demokráciamegközelítés szempontjából az mindenképpen demokratikusabb 
vagy előnyösebb lenne, ha olyan intézményekkel állapodunk meg, egy olyan Európai 
Parlamenttel és egy olyan Európai Bizottsággal, amely ’21 és ’27 között hivatalban lesz, 
és ne olyanokkal állapodjuk meg, akik már nem lesznek hivatalban. Azt gondolom, 
hogy a demokratikus legitimáció tekintetében ez egy erős érv. Ezt egyébként jó páran 
osztják.  

A lényeg az, hogy Magyarország nincsen olyan helyzetben most, hogy az a vád 
érhetné akár potenciálisan, hogy mi vagyunk az egyetlen tagállam, amely blokkolja a 
költségvetés elfogadását, ez messze nincs így, a tagállamok túlnyomó többsége úgy 
gondolja, hogy ezt majd a jövő év őszétől kell lefolytatnunk. Tény, hogy akkor egy 
gyorsított eljárásban kell lefolytatni, és addig is ketyeg az óra, és szakértői szinten 
igyekszünk olyan kérdésekben már előrehaladást elérni, amelyekben egyébként 
nincsen nagy megosztottság, tehát igazából az új Bizottsággal, az új Parlamenttel és 
majd az akkori kormányokkal lehetőleg egy gyors megállapodást tudunk majd elérni.  

A likviditás szempontjából van jelentősége, hiszen meg kell állapodnunk 
praktikusan egy év alatt a következő hétéves ciklus költségvetéséről, ez korábban 
többéves folyamat volt, tehát vannak benne kockázatok, de úgy gondolom, hogy 
pillanatnyilag így állunk.  
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Visszatérve 16-ára: az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy a saját működési 
költségük nagyobb legyen, gyakorlatilag mindenki elutasította, úgyhogy volt egy elég 
komoly intézményi egymásnak feszülés. 

A másik kérdés ennél jelentősebb volt - bár ez sem jelentéktelen -: arról 
beszélgettünk, hogy miközben elhangzott a magunk részéről is és a kohézió barátai 
részéről is, hogy nyilvánvalóan a kohéziós politika és az agrártámogatások olyan uniós 
politikák, amelyeknek komoly intézménytörténelme van, ezeket nem az új vagy az 
általuk újnak nevezett közép-kelet-európai tagállamok számára találták ki, ezt nem 
Magyarországnak meg Lengyelországnak találták ki, hanem ez egy olyan politika, 
amely gyakorlatilag az utóbbi 60 évben nagyon jól működtette az Európai Uniót és a 
belső piac egységességét, és számos tagállamot gazdaságilag, társadalmilag egy 
komolyabb pozícióba tudott hozni. Írországot lehet mindig kiemelni, amely egy 
viszonylag szegény, elmaradottabb országból egy nyugat-európai értelemben is stabil, 
gazdaságilag erős országnak minősül.  

Én a hozzászólásomban azt mondtam el, hogy nagyon jó lenne, ha 
megpróbálnánk azt a politikai mázt lehántani a kohéziós politikáról, amelynek az egyik 
lényege, hogy folyamatosan azt a kritikát kapjuk, hogy mi csak a pénzeskosárhoz 
próbálunk odaférni, kivesszük a pénzt, aztán nem akarunk együttműködni, és mindig 
a kohéziós politikát hozzák fel példaként, miközben mindenki számára teljesen világos, 
hogy a nettó befizetők a kohéziós politikából legalább annyit profitálnak, de általában 
többet, mint a kedvezményezettek, hiszen a saját gazdaságuknak a konjunktúráját ez 
egyértelműen segíti, tehát ez egy mindenki számára előnyös politika, és kizárólag 
politikai érdekekből nem érdemes ezt az uniós szakpolitikát visszaszorítani, hiszen 
ezzel mindannyian veszítenénk, és összességében az Európai Unió versenyképessége 
szenvedne további csorbákat egy olyan globális helyzetben, amikor a belső piac globális 
relevanciája folyamatosan csökken. Bármilyen nemzetközi vagy európai uniós 
kimutatást nézünk, nagyon komoly gazdasági versenytársaink vannak a globális 
piacon, tehát van egy ilyen tétel is, hogy az Unió versenyképességének a megőrzése, az 
ahhoz fűződő közös érdekek. 

E mellett a politika mellett, amely szintén az uniós költségvetést jelentős 
mértékben megterheli, van egy olyan politika, amelynek a támogatottsága 
általánosságban megvan, ez a Horizon Europe-nak nevezett politika, tehát az uniós 
kutatás-fejlesztési kiadásokra fordított közös költségvetési tétel. Ez gyakorlatilag az 
eddigi időszakig kizárólag néhány nyugat-európai nagyobb tagállam privilégiuma volt, 
sokszor úgy is szoktunk fogalmazni, hogy a Horizon Europe a nyugat-európaiak 
kohéziós politikája, hiszen nagyjából 4-5 tagállam részesült a Horizon 2020-nek a 80 
százalékából. Ez 80 milliárd euró. Összehasonlításképpen: Magyarország 7 év alatt 
nettó 25 milliárd eurót kapott az előző ciklusban. Tehát egy jelentős tételről van szó. A 
kérdés az, hogy ez miért van így. Egyrészt azért van így, mert a Horizon 2020 elosztási 
mechanizmusát úgy határozták meg, hogy ez egy központi döntést igénylő politika, 
tehát a tagállamok döntése teljesen limitált ebben a kérdésben. Olyan kiválósági 
szempontokat határoztak meg, amelyeket történelmi hagyományok és adottság miatt 
leginkább nyugat-európai, különösen brit cégek, kutatás-fejlesztési intézetek, 
intézmények tudtak megütni. 

Elhangzott a közép-európaiak, erőteljesen a lengyelek részéről, a mi részünkről 
is, a csehek részéről is, hogy szeretnénk, ha a Horizon 2020, hasonlóan a kohéziós 
politikához, egy olyan politika lenne, amelynek a földrajzi kiegyensúlyozottsága sokkal 
jobb lenne, tehát nemcsak a nyugat-európaiak, hanem az egész Európai Unió, 
mindenki arányosan ebből tudna részesülni, hiszen a közép-kelet-európai 
gazdaságoknak is az az érdekük, hogy ezeket a gazdaságokat át tudjuk alakítani a 
digitális kor kihívásainak megfelelően. Elmondtuk azt - és a magam részéről én is 
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kifejtettem -, hogy Magyarországon az új kormányzati struktúrában egy külön 
minisztériumot hoztunk létre a kutatás-fejlesztésre, a technológiára. Ez is egy olyan 
politikai indikáció, amely mutatja, hogy a magyar kormány nem a kohéziós politikából 
akar élni, hanem egy modern gazdasággal rendelkező országot szeretnénk létrehozni, 
nyilvánvalóan elsősorban a saját érdekünkben, de az egész uniós belső piac érdekében. 
Számos példát tudnánk hozni erre, akár a zalaegerszegi tesztpálya a vezető nélküli 
autókra, de egy csomó minden mást, a „Digitális jólét” programot és így tovább. Tehát 
itt érzékelhető egy megosztottság. Nyilván a nyugat-európaiak védik az érdekeiket, 
próbálnak olyan döntési mechanizmust megcsontosítani, amely az ő érdekeit részesíti 
előnyben, magyarul nem nagyon akarnak ebből a tortából jobban osztozkodni. De ez is 
egy újabb olyan kérdés, amelyben nincsen konszenzus.  

Nagyon fontos - és ez a tárgyalások egészére vonatkozik, és ezzel be is fejezném 
a mondandómat -, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ne csak a hagyományos kohézió 
barátai csoporttal próbáljunk ad hoc szövetségeket kötni, amelyre van azért nyilván 
továbbra is mind lehetőség, mind igény, hanem meg kell találnunk olyan nagy nettó 
befizetők támogatását is egy-egy kérdésben, amelyek nyilván az érdekeink 
érvényesítését segíthetik, akár az agrárpolitikában ilyen lehet Franciaország, amellyel 
kapcsolatban azért politikailag vannak nézetkülönbségeink, de ezeket a franciák is meg 
mi is félre tudjuk tenni, ha mondjuk, közös érdek van az agrártámogatások esetében.  

A héten volt alkalmam Rómában az október 23-ai megemlékezés kapcsán 
beszélni és találkozni meg tárgyalásokat folytatni az olasz miniszterelnök-helyettessel, 
belügyminiszterrel, Matteo Salvini úrral, akivel a migráció mellett elsősorban a 
költségvetésről beszéltünk. Teljes mértékben támogatják a mi kohéziós 
megközelítésünket. Nagyon fontos, hogy egy olyan nagy ország, ráadásul politikailag 
egy elég releváns, határozott pozícióval rendelkező ország, mint Olaszország jelenlegi 
kormányával együttműködve dolgozzunk ebben.  

Tehát ez a folyamat zajlik. Nagyon nagy örömmel tájékoztatom természetesen a 
bizottságot a jövőben is. Köszönjük az érdeklődést. Nyilvánvalóan fontos, hogy a 
magyar parlament is folyamatosan tájékoztatva legyen. Pillanatnyilag nincsen 
időnyomás, az MFF-tárgyalások zajlanak, és azt gondolom, hogy majd az európai 
parlamenti választásokat követő időszakra kell nekünk egy olyan pozíciót kialakítani 
minden egyes szakpolitika tekintetében, hogy lássuk, hogy kik a potenciális 
szövetségeseink, és mi az a reális cél, amit el tudunk érni. Most messziről indítunk, 
nyilvánvalóan olyan álláspontot fogalmazunk meg, ami a legextrémebb, és ebből majd 
taktikailag adott esetben vissza tudunk lépni. Köszönöm szépen.  

Én ennyit szerettem volna mondani, s ha bármilyen más témában - migráció, 
brexit - van kérdés, állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár Asszony! 

Dr. Varga Judit tájékoztatója 

DR. VARGA JUDIT államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök úr, köszönöm 
szépen. Jó reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Nekem 
ez az első alkalom, így nem vagyok még úgy állandó tag, mint Takács államtitkár úr.  

A 7. cikkel kapcsolatos eljárásról szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni. Most 
szerepelt először az Általános Ügyek Tanácsa napirendjén a 7. cikkes eljárás azután, 
hogy az Európai Parlament szeptember 12-én megszavazta a jelentést és az eljárás 
elindításáról határozott. Tajani európai parlamenti elnök úr szeptember 18-án 
tájékoztatta levélben erről a Tanácsot, tehát ez egy információs pontként szerepelt 
most először a napirenden, hiszen az osztrák elnökség hivatalosan is tájékoztatta a 
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Tanács tagjait arról, hogy megkapták Tajani elnök úr levelét, és hivatalosan elindult a 
tanácsi szakasza ennek az eljárásnak.  

Fontos hangsúlyozni, hogy itt csupán technikai-eljárási kérdések tisztázására 
kerül még sor, tehát tartalmi vitáról nincs még szó a Tanácsban. Itt három pontot 
emelnék ki. Az egyik az Európai Parlament szerepe, a másik a tájékoztató háttéranyag 
elkészítése, illetve az Európai Bizottság szerepe. (Dr. Szanyi Tibor megérkezik az 
ülésre.) 

A Tanácsot elnöklő Gernot Blümel osztrák EU-ügyi államtitkár bejelentette, 
hogy az ülést megelőző napon levelet kapott Tajani elnök úrtól, aki kérte, hogy az 
Európai Parlament is szerepet kaphasson a tanácsi eljárás ezen szakaszában, és ennek 
kapcsán kérte a tagállamok hozzászólását, véleményét. Itt nagyon fontos, hogy az 
osztrák elnökség azt is hozzátette, hogy a Tanács Jogi Szolgálata jogi véleménye 
értelmében az Európai Parlamentnek itt nincs szerepe, tehát a szerződések nem 
biztosítanak jogi lehetőséget arra, hogy az Európai Parlament akár bemutassa, vagy 
formálisan bármilyen szerepet is kaphasson ebben az eljárásban. Ezt a főigazgató úr, 
Hubert Legal, aki az Európai Tanács Jogi Szolgálatának a főigazgatója, nagyon 
részletesen elemezte is. Ennek főbb üzenete az, hogy az intézményi egyensúly 
megbomlásához vezetne, ha az Európai Parlamentnek itt olyan szerepet adnánk, 
amelyet a szerződések nem biztosítanak számára. Tudjuk, hogy az EP alapvetően 
jogalkotási, költségvetési, illetve meghatározott feltételek szerint politikai ellenőrzési 
és konzultatív feladatokat lát el, és csupán a 7. cikk az, ahol egy különleges funkcióval, 
az eljárás kezdeményezésével ruházza fel, de ezen túl nincs arra lehetősége, hogy 
formálisan a tanácsi tárgyalásokon részt vegyen az Európai Parlament. 

A 7. cikk is egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben, hiszen a 7. cikk (1) 
bekezdés szerinti eljárás elindítására van jogosultsága a Parlamentnek, illetve még az 
eljárás azon pontján léphet be a Parlament, ha és amennyiben egy négyötödös vagy 
akár egy egyhangúsággal meghozandó határozatra kerülne sor az (1) vagy a (2) 
bekezdés alapján, akkor a Parlament jóváhagyását kell még kikérni, de ezen két 
mozzanaton kívül a Parlament bevonása nem elképzelhető. Hozzászólásomban én is 
ezt a jogi álláspontot osztottam, kiemelve azt, hogyha egy európai uniós eljárásban a 
jogállamiságot vizsgáljuk, fontos, hogy a szerződések rendelkezéseinek megfelelően, a 
szerződések szellemével összhangban járjunk el. Tehát mi is a jogi szolgálat 
véleményével egyetértve nem támogatjuk, hogy az Európai Parlament részt vegyen a 
tanácsi vitában, ebben a minőségében sem.  

A hozzászóló tagállamok közül Hollandia, Svédország, Németország, Dánia, 
Belgium és Spanyolország noha mind megkerülhetetlennek tartották a jogi szolgálat 
véleményét, hangsúlyozták, hogy akkor is valamilyen módon meg kell találni a 
lehetőséget arra, hogy az Európai Parlamentet bevonják a tanácsi szakaszba. 
Görögország ennél erősebben fogalmazott, szerinte jogilag is helye van itt az Európai 
Parlamentnek.  

A jelen lévő Franciaország abszolút a szerződések betartását hangsúlyozta. 
Annyit említett meg Franciaország képviselője, hogy szerintük a Parlamentet 
valamilyen úton-módon akkor is tájékoztatni kellene vagy informálisan be kellene 
vonni. A Tanács jogi szolgálatát Lettország és az Egyesült Királyság képviselői osztották 
még rajtunk kívül.  

Most úgy konkludált az osztrák elnökség, hogy a következő Általános Ügyek 
Tanácsa előkészítése során fog visszatérni erre a kérdésre, elemzik a hozzászólásokat 
és ennek fényében majd döntenek az Európai Parlament kérdéséről.  

Még két másik témakör merült fel. Magyarország felkérést kapott arra, hogy 
elkészítse a jelentésben foglalt állításokra vonatkozó háttéranyagát, véleményét, 
észrevételeit, reakcióját, úgyhogy ezt az írásos tájékoztatót el fogjuk készíteni.  
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A másik nagyon fontos dolog, hogy az Európai Bizottság szerepét tisztázni kellett 
az eljárásban. Frans Timmermans alelnök úr képviselte a Bizottságot. Hangsúlyozta, 
hogy az Európai Bizottságnak ne adjanak itt bármiféle többletszerepet azon túl, hogy ő 
is egy résztvevő megfigyelőként vesz részt ebben az eljárásban. Annyit kért az osztrák 
elnökség, amelyben a tagállamok is megegyeztek, hogy egy teljesen értékmentes 
összefoglalót készít azokról a magyar kötelezettségszegési eljárásokról, amelyek 
folyamatban vannak és amelyeket a jelentés tartalmaz. Ezen túl ő sem lát magának több 
szerepet ebben az eljárásban. Úgyhogy röviden ennyi hangzott el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK. Köszönöm szépen. Esetleg Steiner államtitkár úr… (Steiner Attila 

nemet int.) Nem kíván szólni, köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a beszámolókat. Köszöntöm Szanyi Tibor 

európai parlamenti képviselőt, bizottságunk volt alelnökét. Tisztelt Bizottság! A vitát 
megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, most elmondhatja. Szokás szerint 
összegyűjtjük a kérdéseket és a véleményeket, majd visszaadjuk a szót az 
előterjesztőnek. Bana alelnök úr jelentkezett elsőként, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Asszony, Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 
mindkettőjüknek a beszámolókat. Alapvetően az önök által elmondottakhoz tennék fel 
kérdéseket, minimális kitérő lesz ehhez képest.  

Az első a 7 éves költségvetéshez, a 2021-2027-es 7 éves tervezési időszakhoz 
kapcsolódna. Egészen konkrétan az lenne itt a kérdésem, erre egy fél mondatban utalt 
az államtitkár úr, hogy a jogállamisági mechanizmus témája, ügye valamilyen módon 
előkerült-e a tárgyalás során? Hiszen jól tudjuk azt, hogy a következő 7 éves tervezési 
időszak tekintetében Magyarország esetében is negatív következményei lehetnek 
annak, ha bizonyos jogállamisági normák be nem tartása miatt, a jogállamisági 
mechanizmusra hivatkozva, az uniós források csökkennek hazánk esetében, és ennek 
a magyar családok láthatják a negatív következményeit. Úgyhogy ez lenne az egyik 
olyan kérdés, amit mindenképpen ide szeretnék hozni. Az államtitkár asszony beszélt 
is arról, hogy kimondottan a Sargentini-jelentés, a 7. cikk tekintetében azért ez a téma 
előtérbe került, de jó, ha a költségvetéssel összefüggésben is beszélünk erről a 
kérdésről. 

A másik. Most itt a Sargentini-jelentés megvitatásába nem mennék bele újra, 
hiszen ezt már bizottsági szinten, plenáris ülésen is megtettük. A mi álláspontunk 
határozott és egyértelmű ebben a témában, de arra mindenképpen rá szeretnék 
kérdezni, hogy abban a bizonyos válaszban, államtitkár asszony, amit a kormány be fog 
nyújtani, a Sargentini-jelentés minden pontjára kitérnek-e? Mert a magunk részéről 
mi azt nehezményeztük itt az Országgyűlésben, és el is mondtam itt a szakbizottsági 
ülésen, hogy abban a bizonyos határozati javaslatban, ami elénk került, kizárólag a 
migráció, a bevándorlás kérdése került kifejtésre, holott a Sargentini-jelentésnek 
számtalan más pontja is van, amelyek egyébként jóval inkább megalapozottak, hogy 
azért ilyen módon egy véleményt röviden mégis ide csatoljak. De a fő kérdés az, hogy a 
magyar kormány válasza ezekre a pontokra is ki fog-e térni, vagy ugyanúgy, ahogy itt a 
belpolitikai hadszíntéren láthatjuk, meg az Országgyűlésben tapasztalhatjuk, kizárólag 
a bevándorlással kívánnak majd foglalkozni ebben a válaszban? Ez semmiképpen nem 
lenne szerencsés Magyarország szempontjából.  

A másik, ami itt az Általános Ügyek Tanácsa ülésével kapcsolatban a hírekben 
megjelent, hogy Frans Timmermans összeszedi azokat a kötelezettségszegési 
eljárásokat, amelyek jelenleg folyamatban vannak Magyarországgal szemben, és 
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emellett pedig a magyar kormánynak meg kell küldenie a véleményét az említett 
jelentésről. Itt egyébként pontosan milyen határidők vannak? Még ez lenne egy kérdés, 
ami ehhez kapcsolódik. 

A másik pedig: kimondottan a bírósághoz fordulás vonatkozásában hogyan is áll 
a helyzet, mikorra várható eredmény? Hiszen a magyar kormány ezzel kapcsolatban is 
lépést tett. Tehát erről is szeretnék kérni egy tájékoztatást, hogy pontosan mire 
számíthatunk ebből a szempontból. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat. (Jelzésre:) Szanyi 

képviselő úr, tessék parancsolni! 
 
DR. SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. Én 

magam is kíváncsian várom ezekre a kérdésekre államtitkár asszony válaszát, de két 
pontosítást, ha szabad tennem, azt röviden megtenném.  

Az egyik az, hogy ez a bizonyos Sargentini-jelentés azért egy parlamenti 
vélemény. Tehát minden, ami majd ezután következik, az lesz tulajdonképpen 
mértékadó. A Parlamentben is egyébként folyt és folyik is egy vita, hogy mi legyen a 
jogállamiságot kikezdő tagországokkal, de amennyire az én tapasztalatom engedi, ez 
semmiféleképpen nem terjed odáig, hogy a különböző európai uniós forrásokat bárki 
és bármilyen mértékben korlátozza. Vannak ilyen hangok, de azért a mainstream azt 
mondja, hogy ez két külön ügy, annál is inkább, mert a kohéziós források arra valók, 
hogy a relatív új tagországoknak bizonyos versenyhátrányát próbálja kiegyenlíteni.  

Az uniós alapok megvonása vagy korlátozása, befagyasztása, felfüggesztése és a 
többi, a korrupcióval, a szabálytalanságokkal van összefüggésben, ez nem a 
jogállamiság kimondott területe. Tehát ha ilyenre sor kerül, akkor az tulajdonképpen a 
korrupciós viszonyokra való tekintettel történik. Magyarul, az egyik egy politikai oldal, 
a másik pedig egy jogi oldal. Ezt csak szerettem volna világossá tenni, hogy nem a 
Sargentini-jelentésen kell ezeket a dolgokat ilyen értelemben számon kérni, de abban 
egyetértek, hogy az egyik pont foglalkozik bizony a korrupció helyzetével, és szerintem 
jobb, ha a kormány erre is ki fog térni.  

Talán még egy pontot hadd említsek ezzel a menekültüggyel kapcsolatban. 
Tényleg zavar engem az, hogy olyan hangok uralják a magyar közbeszédet, mint hogyha 
az Európai Unió bárkinek a szuverenitását ez ügyben korlátozni akarja. Minden ország 
azt fogad be, akit akar, és azt nem fogad be, akit nem akar, pont. Ezen nincs vita.  

Az egy másik kérdés, hogy ha már bent vannak bizonyos menekültek az Unió 
területén, akkor ott van-e valamilyen tehermegosztási kérdéskör, de ez az egész ügy 
csillapodni látszik. Ezen a fórumon is el kell mondani, főképpen, hogy látom, hogy itt 
még külső érdeklődés is van, hogy azért anélkül, hogy a tagállamok megállapodtak 
volna elméletileg bármiben is, a 2015-ös menekültcsúcshoz képest 95 százalékkal 
mérséklődött az Uniót elérő, főképpen illegális menekültek száma. Tehát gyakorlatilag 
az európai intézményrendszer valahogy ezt azért tudta kezelni a határőrség 
megerősítése és a többi révén, tehát ne csináljunk úgy, mintha 2015 óta nem történt 
volna semmi, és itt ütnék a fejünket azért, hogy bárkit is fogadjunk be. Ebben az évben 
valahol 100 ezer és 200 ezer között lesz az Európába bejövők, legális, illegális bejövők 
száma. Ez egyébként kvázi történelmi mélypont, évtizedekkel ezelőtt is ennél több 
szokott lenni normál ügymenetben. Úgyhogy ne démonizáljunk olyan jelenségeket, 
amik szemmel láthatóan máshogy alakulnak. Mint hogyha leragadt volna a hazai 
közbeszéd 2015-nél, és én azért szeretném, ha ezen azért túl tudnánk lépni. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én is szeretném megköszönni 
államtitkár úrnak és államtitkár asszonynak a beszámolóját. Jó azt első kézből hallani, 
hogy mi történt az ÁÜT-ön. 

A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban két rövid kérdésem, illetve 
megjegyzésem van. Az egyik. Az a probléma ezzel kapcsolatban, amit Szanyi képviselő 
úr is elmondott részben, vagyis hogy összekeverik a szezont a fazonnal, vagyis a 
politikát a szakmával, ha szabad így mondanom. Tudniillik a több éves pénzügyi 
kerettel kapcsolatban is azok a politikusok, akik fenyegetik különösen az új 
tagállamokat, hogy ha nem tartják be a jogállamiság normáit, akkor megvonják ezt - 
Macron elnök úr is. Most az a probléma, hogy ezek az igen tisztelt politikusok nem 
olvasták a lisszaboni szerződést. Valamihez nekünk viszonyítani kell az egész európai 
politikánkat.  

Többször megkérdeztem, hogy: tessék mondani, az Európai Unió a jogállamiság 
mércéje? Ha igen, akkor számunkra a Biblia, az elindulási pont a lisszaboni szerződés, 
minden tekintetben. És ebből kezdődően erednek azok a részben politikai 
fenyegetések, amiket hallunk, és az egyszerű állampolgár pedig megkérdezi, hogy 
akkor tényleg megvonják a pénzügyi keretet és a többi? Tehát a körtét az almával nehéz 
összekeverni, és ez történik. Ez megtévesztő. Én ezt szomorúan látom. Nyilván van egy 
politikai hátsó szándék azzal, hogy ezzel ijesztgetnek.  

A másik. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban a korábbi pénzügyi keret 
megállapításánál a magyar kormány anno sikeresen összehozott egy lobbicsoportot, ez 
a „Friends of cohesion”, ami jól működött. Emlékszem, annak idején 30 százalékos 
forrásvesztéstől indultunk, és lám, meglett az eredménye. Kérdezem az államtitkár 
asszonyt vagy az államtitkár urat, hogy ennek a „Friends of cohesionnak”, amit önök is 
említettek, hogy ez ugyan létezik, van, milyen szerepet szánnak a lobbitevékenységben? 
Különösen például a több éves pénzügyi keret kapcsán az agrártámogatások 
tekintetében, ahol olyan régi tagországok is mindig a támogatóink voltak, és a közös 
hangot megtaláltuk, mint például Franciaország. Kérdezem, hogy ez hogyan él és 
működik. 

A másik. A jogállamiság égisze alatt különböző kezdeményezések láttak 
napvilágot, nemcsak az ominózus Sargentini-jelentés, de akár az új több éves pénzügyi 
kerethez kapcsolt jogállamiság feltétele esetében is. Hadd kérdezzem meg - lehet, hogy 
túlságosan költői a kérdés -, hogy miként biztosítható, vagy egyáltalán biztosítható-e, 
hogy a Tanácsban a 2014-ben megindult jogállamisági párbeszéd kapcsán biztosítható, 
hogy az alapelvei ma is érvényesülhessenek? Tehát amit anno elkezdtünk fúrni-faragni 
ezzel kapcsolatban, az hogyan is áll? Én úgy hiszem - és ezt ki kell mondani -, hogy 
egyes tagállamok megbélyegzése egyet biztos nem szolgál, nevezetesen az Európai Unió 
egységét. Ez valahol megint csak a szkeptikusokat támogatja az Európai Unióban, és ez 
nem mindegy az európai uniós választások előtt. 

Végül a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban el is hangzott államtitkár úr 
részéről, hogy nem biztos, hogy politikailag korrekt, ha szabad ezt a szót használnom, 
hogy egy leköszönő intézmény akarja meghatározni, kicsikarni a több éves pénzügyi 
keretet, hiszen szoktuk mondani: pénztártól való távozás után nincs reklamáció, és ha 
már egyszer meghozták a döntést, akkor nehéz visszakozni. Nem tisztességesebb-e, 
annak ellenére, hogy még egy év áll majd rendelkezésünkre az újratárgyalásra, hogy ezt 
utána hozzuk meg? 

És mi a helyzet, ahogy említette az államtitkár úr is, az osztrák elnökség alatt 
van-e esetleg remény arra, hogy ezt még december 31-éig vagy erre vagy arra eldönti az 
Európai Tanács? A kérdések, válaszok részt lezárom és akkor visszaadom a lehetőséget 
az államtitkár asszonynak és az államtitkár úrnak válaszadásra. Tessék parancsolni! 
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Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen, elnök úr, és köszönjük a kérdéseket is. Ha megengedik, én a költségvetés, 
jogállamiság időzítés dimenziójában válaszolnék, illetve Szanyi képviselő úrnak a 
migrációval kapcsolatban tett hozzászólására is reflektálnék.  

Jogállamiság és migráció, illetve költségvetés. Nagyon sok mindenben 
egyetértek azzal, ami elhangzott mindenki részéről. Mindenekelőtt azzal, hogy én úgy 
látom, hogy az egész jogállamisági ügyet egy politikai eszközként használják egy 
politikai kampányban. És ez igazából nincs jól, ha valóban nem a megosztottság a cél, 
hanem az egység, meg az Unió megerősítése. Ilyenkor, amikor a politikum vitatkozik, 
akkor valóban érdemes a joghoz fordulni.  

Egyrészt meg kell nézni, hogy mi van a szerződésben. Egyetértek az elnök úrral, 
az Európai Unióról szóló szerződés, az Unió működéséről szóló szerződés, annak a 
módosításai, a lisszaboni szerződés egy olyan hivatkozási pont, amit meg kell nézni. 
Ebben a szerződésben semmi olyan kitétel nincs, hogy a jogállamisági kérdéseket 
teljesen szubjektív módon hozzá lehet kötni egy uniós szakpolitikához. Feltehetném a 
kérdést például abban a tekintetben is, hogy miért csak a kohéziós politikához 
kapcsoljuk, miért nem kapcsoljuk mondjuk a közlekedéspolitikához vagy az 
energiapolitikához? Ebből is látszik, hogy igazából egy büntetőeszközként szeretnék 
néhányan használni, de nemcsak l’art pour l’art egyébként, mondjuk azért, mert a 
politika másik spektrumán helyezkedik el az adott kormány, hanem itt kőkemény 
pénzekről van szó, és nyilván minden olyan technikát meg taktikát megpróbálnak 
megfogni, olyan konjunktúrát meglovagolni, amely alapján csökkenteni tudják a más 
tagállamoknak járó pénzek volumenét. Ezt így is meg lehet közelíteni. 

Egyetértek azzal is, hogy ha valamilyen tagállammal szemben felmerül egy 
jogállamisági aggály, akár mondjuk egy igazságszolgáltatási rendszer működését 
illetően, vagy az uniós pénzek felhasználását, annak transzparenciáját illetően, akkor 
megvannak azok az intézmények, amelyekhez lehet fordulni, és ezt jogilag senki nem 
kifogásolja. Ilyen például az uniós korrupciós ügyeket vizsgáló OLAF ügynökség, vagy 
az Európai Bizottságnak a kötelezettségszegési eljárási mechanizmusa. Tehát ha 
valakinek problémája van egy tagállamban az uniós jog érvényesülésével, akkor az 
Európai Bizottságnak van jogköre, ezt senki nem vitatja el, hogy kötelezettségszegési 
eljárást indítson.  

Ebben az esetben mindig három opció van. Vagy a Bizottság meggyőzi a 
tagállamot, az módosítja a jogszabályt; vagy fordítva történik, a tagállam győzi meg a 
Bizottságot, hogy neki van igaza, és a Bizottság az eljárást visszavonja. Vagy, ha nem 
tudnak megegyezni, akkor az Európai Bizottság vagy a tagállam, de 
kötelezettségszegési eljárás esetében a Bizottság, az Európai Bírósághoz utalja az ügyet, 
a Bíróság meg majd dönt. Nyilvánvalóan nincs okunk feltételezni, hogy az Európai 
Bíróság ne lenne egy neutrális intézmény és nem politikai célokat követ. Ezt senki nem 
kérdőjelezi meg, a Bíróság döntését elfogadják. Ez a jogállamiság működése. 

Elnök úr rákérdezett arra a 2014 decemberi tanácsi határozatra, amely a Tanács 
önálló jogállamisági mechanizmusát szabályozta. Annak idején olasz elnökség volt, 
jómagam képviseltem a kormányt. Tíz pontban fogadtuk el azt a mechanizmust, amely 
garantálja, hogy nincsen szubjektivitás, nincsen boszorkányüldözés, nincsen egyes 
tagállamok kipécézése, olyan elveket például, hogy nem lehet pártpolitikai indítottságú 
egy ilyen eljárás, mindenképpen bizonyítékon kell hogy alapuljon, nemcsak 
bemondásra kell valamit mondani. Elindult a Tanácson belül egyfajta jogállamisági 
vita vagy inkább beszélgetés. Ennek voltak elemei a szlovák elnökség alatt, a holland 
elnökség alatt, mindig megtaláltak egy-egy témát, amelyekről úgy gondolták, hogy 
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aktuálisan aláássák a jogállamiságot. Különböző ügyek voltak, digitalizáció és 
jogállamiság, antiszemitizmus, tehát teljesen széles spektrumban gondolkozhattak. 
Ezzel szemben az a két eljárás, amikről már szó esett a mai ülésen is, egyrészt a 
Parlament jogállamisági eljárása, amely valóban, egyelőre csak egy parlamenti 
vélemény, a Sargentini-riport, vagy a Bizottság jogállamisági eljárása, ezekkel 
párhuzamos ügyek. 

Igazából mi azért is mondjuk a lengyel kérdés kapcsán, hogy valóbaján itt egy 
politikai boszorkányüldözés zajlik a lengyel kormánnyal szemben, mert eltér a 
föderalista mainstream-gondolkodástól, és a migráció tekintetében határozott 
álláspontot fogalmazott meg, illetve a Bíróság úgy gondolta, hogy nekimegy 
Lengyelországnak, miközben, ahogy már mondtam, ott van a kötelezettségszegési 
eljárások rendszere, megtehette volna azt is, hogy valóban az uniós szerződésekben 
már szereplő intézményekhez fordul. Helyette egy másik eljárást, egy teljesen 
szubjektíven indított eljárást fogalmaz meg. Ezért mondjuk, hogy ez egy politikailag 
motivált eljárás. A mi esetünkben meg aztán különösen így van. Tehát értelemszerűen 
a jogállamiságot behozni a költségvetési tárgyalásokba is egy politikai eszköznek 
tekintjük.  

Vannak olyan kormányok, és ez október 16-án is elhangzott, mindig mondják, 
tehát vannak olyan államtitkár- és miniszter kollégáim, akiknek mindig ugyanaz jut 
mindenről az eszükbe, ilyen a francia és a német, mindkettő baloldali kormány 
képviselője, értelemszerűen politikailag nem azonos platformon vagyunk, ők 
rendszeresen feldobják ezt a jogállamisági kérdést. A többiek azért óvatosak, ugyanis 
mindenki szeretné elkerülni, hogy ha valóban a költségvetési pénzekről beszélünk, és 
jogállamiságról - amit mi elutasítunk az elmondott, abszolút jogi érvek alapján -, akkor 
ugyanabba az ügytípusba minden tagállamot meg kell nézni, azt gondoljuk, és nemcsak 
egy ügytípust kell nézni. Ez nyilvánvalóan a költségvetési tárgyalásokat olyan 
mértékben erodálná, hogy ebben valójában senkinek nincsen érdeke, különösen úgy, 
hogy néhányan szeretnék elfogadni a költségvetést minél gyorsabban. Tehát ez egy 
olyan tétel, amelyet elvi és jogi alapon utasítunk el.  

Politikai keretekben meg el szoktuk azt is mondani, hogy ez nem azért van, mert 
a magyar kormánynak bármilyen félnivalója lenne egy jogállamisági vitától. Pont 
ellenkezőleg. Azt gondolom, mi vagyunk az egyik olyan tagállam, ha nem a leginkább 
olyan tagállam, amely minden oldalról már át lett vizsgálva, alulról, felülről, jobbról, 
balról, egy folyamatos vizsgálat zajlik ellenünk, tehát ha ez valakinek jólesik, hát 
csináljuk, nyilvánvalóan ezért is megyünk el a Sargentini-ügyben is, majd államtitkár 
asszony elmondja ennek a tartalmát. De nem látjuk értelmét a költségvetéshez kötni, 
hiszen a megállapodás esélyét jelentős mértékben csökkenti, nem Magyarország miatt, 
úgy generálisan. Tehát elutasítjuk, ez a rövid válasz a hosszú válasz után.  

Arra a kérdésre, hogy mennyi esély van arra, hogy még ebben az intézményi 
ciklusban elfogadjuk: én azt gondolom, az esély nagyon kicsi. Nem fog szerepelni a 
költségvetési tárgyalások kérdése, ha lesz novemberben rendkívüli EiT, az csak a 
brexitről szól, ezt még nem tudjuk, hogy lesz-e. Decemberben fog szerepelni először a 
miniszterelnökök napirendjén. Én nem látom annak az esélyét, hogy addig minden 
részletkérdésben megállapodás legyen. Tehát valóban a demokratikusabb utat 
választjuk, ha így tetszik, hogy majd az új intézményekkel megállapodunk, arra viszont 
fel kell készülni, hogy akkor mindenki vértezze fel magát egy gyors tárgyalásra, ha azt 
akarjuk, hogy legyen költségvetése az Uniónak ’21 után. 

A kohézió barátai. Létező formáció, október 15-én volt egy munkavacsora, amit 
a portugál miniszter hívott össze, az általános helyettesem vett részt ezen a 
munkavacsorán. Csak a kohézió barátait hívták meg, bár mi úgy gondoljuk egyébként, 
hogy mindenki a kohézió barátja, ezért is szerveztünk szeptember elején az ITM-mel, 
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Palkovics miniszter úrral egyetértésben egy 28-as tagállami, kohézió barátai 
rendezvényt itt Budapesten, ahová mindenki eljött egyébként, eljött az Európai 
Bizottság képviselője, Oettinger úr, eljött a főigazgató, Lemaître úr. Tehát honnan 
nézzük? Szerintünk mindenki a kohézió barátja, mert mondtam az intervencióban is, 
hogy mindenki profitál belőle. De azok, akik valóban szeretnék megőrizni a volumenét, 
egy szűkebb csoport. A dél-európaiak is benne vannak, a portugálok, a spanyolok, az 
olaszok, de természetesen az elmúlt hét évben szerencsére minden tagállam egy picit 
fejlődött, gazdasági válság ide vagy oda, egyrészt mi Közép-Európában szerencsére jó 
gazdasági eredményekről tudunk beszámolni, Szlovéniában is így van, tehát egy kicsit 
változtak már az arányszámok, de azt gondolom, hogy ez a formáció továbbra is 
életképes.  

Azt látjuk, hogy a szlovák V4-elnökség, amely átvette július 1-jén tőlünk a 
stafétabotot, ezt nagyon komolyan a zászlajára tűzte. November végén Pozsonyban egy 
miniszterelnöki szintű kohéziós eseményt szerveznek. Ennek az az érdeke és lényege, 
hogy egy politikától, amennyire lehet, mentes, valóban objektív, az Unió gazdasági 
helyzetéről szóló konferenciát szervezzenek, ahol komoly üzenetek hangzanak majd el 
egymás, illetve az Európai Bizottság irányába, tehát igenis akarunk ezzel élni, ez egy 
élő formáció a megváltozott helyzetben. 

Nagyon röviden még a migrációra kitérve, én úgy gondolom - és ebben, ha 
megengedik, egy picit vitatkoznék képviselő úrral -, hogy nem azért jön kevesebb 
migráns Európába, mert az Európai Unió hatékonyan működött, hiszen igazából nincs 
is valóban ügynökség erre. Az Európai Határ- és Parti Őrséget éppen most akarják 
felvértezni valamiféle hatáskörrel meg nagyobb krafttal, ezért van ez a tízezer fős 
javaslat. Én azt gondolom, hogy azért sikerült visszaszorítani a migrációt, merthogy a 
tagállamok határozottan felléptek és megvédték az Unió külső határát mindenféle 
politikai támadások kereszttüzében.  

’15-től Magyarország nagyon komoly kritikákat kapott, érdemes fellapozni a ’15. 
szeptemberi-októberi-novemberi újságokat, miket mondtak a kerítésről, mennyire 
vagyunk antidemokratikusak, jogállamiság-ellenesek, aztán kiderült, hogy ez az 
egyetlen olyan eszköz, amely megállítja a migránsokat, és nemcsak fizikailag állítja meg 
őket, hanem egy üzenetet is közvetít, hogy nem érdemes elindulni, mert nem lehet 
bejönni. Mi ezt a szárazföldi határon meg tudtuk tenni. Most azt látjuk, hogy az a tétel 
is kezd megdőlni, hogy a tengereken nem lehet megállítani. Az olasz kormány pont 
ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Matteo Salvini urat pont azért támadják politikailag 
aljas módon, mert visszafordította az olasz partokról, az olasz kikötőkből az illegális 
migránsokat becipelő NGO-hajókat. Ezért azonnal politikai támadások kereszttüzébe 
került, de pont azt tudta bizonyítani, hogy ha van politikai akarat, akkor meg lehet 
állapodni a túlsó parton lévő tagállamokkal, illetve meg lehet állítani a migrációt a 
tengeri határokon is.  

Most az ÁÜT-ön egyébként elhangzott az én számból is, hogy a másik eleme 
annak, hogy a migránsokat jelentős mértékben vissza lehetett szorítani az, hogy 
megállapodtunk Törökországgal, ahol több millió menekült és migráns tartózkodik. Ez 
a nyugat-balkáni útvonalat érinti értelemszerűen a földrajz alapján, de ami a tengeri, a 
Földközi-tengeri útvonalat illeti, ott Egyiptommal kell megállapodni, Tunéziával, 
Marokkóval - a spanyolok ezt a játékot játsszák több évtizede -, sőt elhangzott az 
Európai Bizottság alelnöke szájából, hogy Mauritániával - tehát tovább megyünk dél 
felé -, Csáddal, az Afrika szarva országaival, tehát koránt sincs szó arról, hogy a veszély 
elmúlna. Mi azért hangsúlyozzuk, hogy itt nincs arról szó, hogy a veszély elmúlt, hiszen 
ha megnézzük az európai kontinens körül elhelyezkedő medence térségét, ott több száz 
millió ember él, és ez a szám exponenciálisan növekedni fog, ha megnézzük a 
demográfia előrejelzéseit, egyre romló biztonsági, klimatikus és gazdasági 
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körülmények között, tehát az elkövetkező évtizedekben Európának arra kell 
felkészülni, hogy nem kevesebb, hanem sokkal több ember gondolkodik majd azon - 
érthető okokból tulajdonképpen -, hogy elinduljon Európa irányába.  

Nekünk létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely ennek ellen tud állni. 
Önmagában a külső határok megerősítése nem lesz elég, az egy szükségszerűség, mi 
úgy gondoljuk, az nem is lehet vita tárgya, de emellett megállapodásokat kell kötni az 
Európán kívüli országokkal, mert csak egy ilyen komplex rendszerben tudjuk ezt 
elképzelni. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek meg az a dolga, hogy a tagállamokat 
segítse, mindenekelőtt pénzzel. Magyarország majdnem egymilliárd eurót költött saját 
költségvetésből határvédelemre, még egy fillért nem kaptunk meg a Bizottságtól, 
tárgyalásokban vagyunk velük folyamatosan. Másoknak fizettek - Spanyolországnak, 
Görögországnak korábban -, mi ugyanazt várjuk, mint amit mások is kaptak.  

Amennyiben a Határ- és Parti Őrséget megerősítjük, annak csak egy kiegészítő 
funkciót lehet adni, ugyanis elsősorban tagállami hatáskör és feladat a határok 
védelme. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek az alkotmányában is benne van, 
például Görögország alkotmányában, hogy a görög határt csak görögök védhetik. Tehát 
nem arról van szó, hogy Magyarország Frontex-ellenes, leginkább Görögország, 
Olaszország meg Bulgária mondta azt, hogy vissza az agarakkal, ez nemzeti hatáskör. 
Ehhez persze még az hozzátartozik, hogy ha már az, akkor viszont hajtsák is végre. 
Magyarország végrehajtotta, Olaszország is ezen dolgozik, ezért vagyunk politikai 
támadás alatt. Tehát ez a kérdés messze nem került le a napirendről, azt gondolom, az 
elkövetkező évek legkomolyabb kihívása lesz továbbra is az illegális migráció. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem államtitkár asszonyt, röviden foglalja össze 

gondolatait.  

Dr. Varga Judit válasza 

DR. VARGA JUDIT, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm, elnök úr. 
Igyekszem röviden válaszolni a fennmaradó részekre. Bana alelnök úr kérdésére, amit 
összekapcsolok kicsit a Szanyi EP-képviselő úr kérdésére adott válaszommal. A 
kontextust nem szabad elfelejteni. Az Európai Parlament egy politikai intézmény, 
amely elindította ezt az eljárást, tehát egyértelmű, hogy ott politikai pártok, frakciók, 
választott képviselők tevékenykednek. Ha innen nézzük ezt az egész eljárást, 
természetesen ez egy koncepciós vádirat, amelynek meg kellett találni a formáját. Ha 
van egy 69-70 pontból álló vádiratunk, természetesen minden koholt és hamis 
állításra, illetve lejárt vagy lezárt ügyekre nekünk megfelelő jogi válaszokat kell 
adnunk, hiszen a Tanácsban egy más minőségű vitára számítunk.  

Ebben fontos azt is látnunk, ami már elhangzott Hörcsik elnök úrtól is, illetve 
Takács államtitkár úrtól is, hogy van egy 2014-es tanácsi konklúzió, amely megszabja 
azokat a kereteket, amelyek a tanácsi dialógust kell hogy uralják. Fontos, hogy itt 
mindenképpen a jogszabályok betartása, a tagállamok törvény előtti egyenlősége, a 
semlegesség, az objektivitás uralják a vitát.  

Egy jogtechnikai pontosítást azért hadd tegyek, ami ide kapcsolódik, hogy maga 
az Európai Parlament határozata, mivel először jött ilyen az intézménytől, szintén 
ismeretlen terep volt még magának a jelentéstevőnek is, és azt a jogtechnikai megoldást 
választotta, hogy van egy határozat, amely valóban egy véleménynek minősül, hogy a 
Parlament úgy gondolja, hogy fennáll az alapvető uniós értékek sérelmének a veszélye, 
és ehhez csatolt egy mellékletet, amely viszont már egy tanácsi határozattervezet. Tehát 
gyakorlatilag az Európai Parlament úgy gondolta, hogy már megírja a jövőbeli tanácsi 
határozat szövegét is, és ebben van, ahol a jogszabályoknak, illetve a jogi érvelésnek 
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van keresnivalója, tehát ezekre fogunk részletes reakciót adni. Hiszen itt 
mindenképpen nagyon könnyen be lehet bizonyítani azt, hogy hol van az, hogy már rég 
lezárt, több éves ügyeket hánytorgatnának fel, ami egyébként a jogbiztonságot is sérti, 
hiszen megkötött alkukat nyitnának újra, illetve ahogy Takács államtitkár úr is 
elmondta, Magyarország a kötelezettségszegési eljárások során a végén mindig 
megállapodásra jutott az európai intézményekkel, akár az Európai Bizottsággal, akár 
az Európai Bírósággal. Tehát feltételezve azt, hogy a Tanácsban a jogi érveknek is 
meglesz a megfelelő terepe és lesz rá nyitottság, mindenképpen egy részletes jogi vita 
keretében Magyarország ezeket a pontokat cáfolni fogja.  

Mivel az osztrák elnökség is tudja, hogy nagyon óvatosan kell eljárnia, ez már 
látszik a mostani előkészületekből is, hogy már a technikai kérdésekkel is nagyon sok 
idő elmegy, ezért nekik is érdekük az, hogy ebben a precedens értékű eljárásban 
minden szabályra odafigyeljenek, tehát igenis a jogi érvelésnek nagy terepet kell itt 
hagyni.  

A határidő kapcsán szintén azt tudom mondani, hogy terra incognita, tehát 
nincs konkrét határidő arra, hogy mikorra kell ezt elkészíteni. Én úgy szoktam erre a 
kérdésre válaszolni, hogy amint látjuk az Általános Ügyek Tanácsa előkészítése 
folyamatában, ami egy COREPER-szintű előkészítést jelent, hogy mikor kerül sor első 
alkalommal érdemi vitára, mindenképpen az előtt fogjuk tájékoztatni a tagállamokat 
az álláspontunkról, ami a részleteket illeti.  

A Bíróság is hasonló helyzetben van, hiszen még nem volt ilyen jogeset, nem volt 
ilyen megtámadott határozat, és megtámadás sem. Tehát a Bíróságnak nincs konkrét 
határideje arra, hogy mikor kell ítéletet vagy döntést hoznia ebben a kérdésben.  

És igen, a reasoned proposallel kapcsolatban. Én azt hangsúlyoznám Szanyi 
képviselő úr kérdésére, hogy az EP-nek ugyan ez egy véleménye, de ennek azért van 
egy nagyon vaskos melléklete, ami már egy indokolt javaslatot és egy tanácsi 
határozattervezetet tartalmaz, tehát ott azért elég sok mindenről, jogi kérdésekről is 
nyilvánított véleményt az EP, tehát ezekre részletes véleményt fogunk adni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor befejezzük a második 

napirendi pont tárgyalását. Köszönöm szépen az államtitkár asszony és az államtitkár 
urak részvételét. Elvárjuk majd 3 hét múlva, 1 hónap múlva is a bizottsági ülésünkre 
önöket! (A meghívottak elhagyják a termet.) Egy perc technikai szünet után 
hozzákezdünk az utolsó napirendi pont megtárgyalásához. (Rövid szünet. - Dr. 
Hegyaljai Mátyás és munkatársai megérkeznek a terembe, és helyet foglalnak a 
meghívottak részére fenntartott asztalnál.) 

Tájékoztató aktuális európai uniós belügyi és menekültügyi 
kérdésekről 
a) Az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes 
tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezet [COM (2018) 631; 2018/0330 (COD)] 
b) Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezet [COM (2018) 633; 2016/0131 (COD)] 

Folytatjuk bizottsági ülésünket a harmadik napirendi pont megtárgyalásával: 
tájékoztató aktuális európai uniós belügyi és menekültügyi kérdésekről. Köszöntöm 
Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár urat, bizottságunk régi ismerősét, valamint 
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Tóthi Gábor főosztályvezető urat, szintén a Belügyminisztérium részéről. Köszönjük, 
hogy ismételten eljöttek e kérdésben tájékoztatni bennünket.  

Az elnök felvezetője  

Tisztelt Bizottság! Juncker elnök szeptemberi évértékelő beszédével 
párhuzamosan számos javaslatot terjesztett elő. Ezek közé tartozik például az Európai 
Határ- és Parti Őrség, avagy az új Frontex kibővített feladatköre, továbbá a 
Menekültügyi Ügynökség létrehozása is. Úgy hiszem, e javaslatok kapcsán különösen 
is érzékeny kérdés, hogy miként érinti a határvédelem terén meglévő kizárólagos 
tagállami hatáskört, illetve miként alakítaná, gyorsítaná meg a menekültügyi 
eljárásokat az ügynökség. 

Tisztelt Bizottság! Mivel eléggé előrehaladott az idő, kérem az államtitkár urat, 
röviden adjon tájékoztatást, és utána megnyitom a kérdések, hozzászólások 
lehetőségét. Összegyűjtjük a kérdéseket, és visszaadom a szót államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök 
Úr! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm szépen a felvezetést is. Valóban, 
ahogy ön is mondta, ez két nagyon fontos dosszié jelen pillanatban. Az egyik az Európai 
Határ- és Parti Őrségről szóló rendelettervezet javaslata, a másik meg a Menekültügyi 
Ügynökség.  

2018 júniusában az Európa Tanács megerősítette, hogy a határokat még 
hatékonyabban kell őrizni. Szerencsére felismerték most már a tagállamok, hogy ennek 
igen nagy jelentősége van. Ennek következtében a Bizottság benyújtott egy több 
elemből álló újabb csomagot, amely csomagnak ezek is a részei. Tiszteletben tartva a 
rövid határidőt, az expozémban tényleg csak a leglényegesebbekre szeretném felhívni 
a figyelmet.  

A megosztott felelősség kérdése. Ahogy már többször is elhangzott, a 
tagállamok, de különösen Magyarország nem akarja azt, hogy a nemzeti hatáskörbe 
tartozó határőrizet felelőssége bármilyen formában is sérüljön, és bármilyen formában 
is át kelljen adni ennek a felelősségét, ennek a feladatát.  

A Frontex mint olyan, egy ügynökség, annak idején, amikor ez létrehozásra 
került, hasonlóan az összes többi ügynökséghez, egy kiegészítő szerepet szántak neki. 
A jogalkotó és az Unió rendszerében is egy kiegészítő szerepet töltöttek be az 
ügynökségek, teljesen mindegy, hogy melyik területet nézzük. A tagállami 
együttműködéseket próbálták erősíteni.  

Napjainkra ez egy picit most már eltolódott, látjuk a javaslatból is, hogy egy-egy 
ügynökség szerepe kezd megerősödni, és kezd egyre erősebb kompetenciát kiszakítani 
saját magának. Tehát a megosztott felelősség továbbra is úgy nézne ki álláspontunk 
szerint, hogy első helyen a tagállam felelős a határőrizetért, és a Frontex mint EU-s 
ügynökség pedig támogatást nyújthat ehhez a határőrizethez.  

A készenléti alakulat, amit a javaslatban találunk, három kategóriát határoz 
meg: határigazgatási, visszaküldési és migrációkezelést támogató egységek lennének. 
Már elhangzott többször is, nem itt, az ülésen, de napjainkban a sajtóban, miniszterek, 
államfők ülésén, szakértői üléseken, hogy ez hogy nézne ki, és látjuk, hogy van a 10 ezer 
fős egység létrehozása, amely azért úgy nézne ki, hogy volna 3000 fő állandó, 4000 fő 
hosszú távú szakértő, 3000 fő rövid távú szakértő, és két ütemezésben, egyrészt 2020-
ra, majd pedig 2027-re kell elérni a teljes létszámot, ahová a tagállamoknak megfelelő 
számú határőrt kell majd küldeni. 
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Természetesen azért a Frontex-javaslatnak nagyon sok jó eleme van, nem 
mondhatjuk azt, hogy nincs, viszont vannak olyan elemek, amik azért kétségesek, és ez 
a tízezer fős létszám is olyan, hiszen tudjuk jól, hogy nem olyan régen volt, amikor egy 
1500 fős, gyors reagálású egységet hoztak létre a Frontex keretén belül, ami azt jelenti, 
hogy minden tagországban önkéntes felajánlás alapján meghatározott számú határőr 
áll rendelkezésre, amikor szükség van rájuk, akkor ezeket a Frontex keretében be lehet 
vetni. Magyarország 65 főt kapott ebből az egységből, és bátran elmondhatjuk, hogy ez 
az 1500 fős egység a mai napig nem került bevetésre.  

A legutóbbi miniszterek ülésén, a Bel- és Igazságügyi Tanácson is több tagállam 
is fölvetette, hogy honnan jött a tízezer fős szám. Ha még az 1500 főt sem vetettük be, 
akkor érdekes megállapítani egy ilyen létszámot, amiből, hangsúlyozom, háromezer fő 
lenne az állandó létszám a Frontex testületén belül, ami minden esetben ott lenne. A 
magyar álláspont az, hogy akkor kell kisegíteni a tagállamokat a határőrizet területén, 
amikor valamilyen szintű nyomás alatt vannak, válság van. Nem azt kell erősíteni, hogy 
az ügynökségnek a létszáma egyre nagyobbra duzzadjon, és menet közben esetleg nem 
is tudunk nekik feladatot adni, hanem azokat a képességeket erősítsük, amelyekre az 
akut helyzetek során szükség van.  

Hogy ez hogyan fog megvalósulni, ez kérdés, hiszen, ha megnézzük itt a 
számokat, látni kell, hogy 2020-ban Magyarországnak a 65 hosszú távú szakértő 
számát 2027-re 130 főre kell emelni, majd pedig a 303 rövid távú szakértőt 173 főre 
csökkentik 2027-ben, de az mindösszesen, ha jól számolom, 303 fő lenne. Felmerül az 
a kérdés is, hogy honnan fogják ezeket a szakértőket, ezeket a határőröket előteremteni, 
hiszen most 2018-at írunk, a képzésük még nem kezdődött el. Nincs kétségem, hogy 
van olyan szakma, ahol fél éven belül ki lehet termelni jó szakembereket, nyilván, de a 
határőrizet nem ilyen. Annak megvan egy metódusa, megvan az ideje, megvan a 
tematikája, képzése és megvannak a képzési helyek, ahol ezeket a határőröket ki lehet 
képezni.  

Gondoljunk csak bele, hogy Magyarországon is képezünk határőröket, akkor 
kell képezni határőröket, mondjuk, a Frontex céljára is. De kik fognak általában a 
Frontexhez elmenni? Ki szeretne ott feladatot vállalni, különösen a törzsállományban? 
A legjobban képzett emberek. Felmerül az is kérdésként, hogy ebben az esetben a 
legjobban képzett embereinket fogjuk elveszíteni. Nem sérül-e esetleg ezáltal a nemzeti 
határvédelem kérdése?  

Nyilván akkor egy egységes európai uniós képzésre is szükség van a nemzeti 
képzésen túl, hiszen nyilvánvalóan kellenek olyan egységes sztenderdek, egységes 
metodikák, amik alapján ezek az emberek ellátják a feladatukat, és az nem is kérdés, 
hogy a szárazföldi határok és a vízi határok közötti különbség a védelemben jelentkezik, 
de még a szárazföldi és szárazföldi határok között is jelentős védelmi kompetenciákra 
van szükség geopolitikai szempontból, de tényleg nem akarnám elhúzni az időt. 

Szerepel a tervezetben egy olyan, hogy egy bizonyos integrált határigazgatási 
ciklus keretében állapítanák meg azt, hogy milyen képességfejlesztés legyen, milyen 
kapacitás, az ütemterv hogyan valósuljon meg. Azt gondolom, hogy ezek olyan 
feladatok, amelyek előremutatóak, és nyilván tervezni kell hosszú távon, tehát lesz egy 
európai határőrizeti stratégia, lesz egy nemzeti stratégia, amely ezen alapul, úgyhogy 
itt megvannak az összefüggések.  

Az úgynevezett Eurosurt egy keretrendszerré szeretnék bővíteni, aminek szintén 
megvan a logikája, és a Frontex keretén belül üzemelne majd. A reagálóképesség 
javítása szintén egy pozitív pont, hogy azért pozitív elemeket is említsek a tervezetből. 
Vannak különböző értékelési mechanizmusok, vannak sebezhetőségi értékelések, 
schengeni értékelések, nyilván ezeket valamilyen szinten összhangba kell hozni, ezt ki 
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kell dolgozni. Az információcsere javítása, azt gondolom, szintén nem kérdés, azt 
minden időben lehet fokozni, azzal nagyon vitába nem szállhatunk. 

A visszaküldések támogatása szintén egy olyan terület, amely a Frontex 
hatáskörébe tartozik, és ez volt a másik olyan pont, amiben a tagállamok nagyjából 
egyetértettek, hogy a visszaküldéseket lehet fokozni, a visszaküldések fokozásában 
lehet a Frontexet támogatni. Még mindig sokkal nagyobb a beáramlás, mint amilyen 
számban vissza tudnak küldeni embereket.  

A másik, amit tudtak támogatni a tagállamok nagyjából egyöntetűen az 
üléseken, az a harmadik országokkal való együttműködés, hogy szélesítsék az operatív 
és technikai együttműködést a harmadik országokkal. Ehhez majd persze kell kötni 
megfelelő megállapodásokat, de ne legyen lekorlátozva EU-határos területekre, főleg 
nagyon fontos ez nekünk a Balkán szempontjából, hogy minden egyes harmadik 
országba lehessen kiküldeni szakértőket. 

Azt gondolom, itt a tagállami álláspontokat nagyjából el is mondtam. Az összes 
többi kérdőjeles. Különböző országok különböző véleményekkel bírnak, tehát nem 
teljesen egységes a megítélés. Nagyon sok kritikát kapott, ahogy mondtam, a tízezer fős 
állandó alakulat mind az összetétel számát illetően, mind a struktúráját illetően, 
úgyhogy nem tudjuk, hogy ebben hogyan fogunk továbbmenni.  

Ami biztos, hogy ez a következő tanácskozásokon napirendre fog kerülni. 
Decemberben lesz a következő Bel- és Igazságügyi Tanács, várhatóan napirendre veszi 
az elnökség ezt a kérdést.  

A másik téma az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének a módosító 
javaslata. A csomagmegközelítést szoktam itt említeni, amikor idejövök a 
menekültügyi dossziékat tárgyalni, mindig elmondom, hogy Magyarország csak a 
csomagmegközelítésben tud gondolkodni, nem tudunk egyes elemeket kivenni. Pont a 
Menekültügyi Ügynökség dossziéja az, amelyik a legelőrehaladottabb állapotban van, 
mégis úgy gondoljuk, hogy ezek az elemek annyira összefüggenek egymással, hogy ha 
bármelyik külön elfogadásra kerülne, a későbbiek folyamán már nem volna 
módosításra esetleg lehetőség, és úgy néz ki, hogy egyre több ország úgy ítéli meg, hogy 
ez egy valóban jó megközelítés.  

A dosszié problémái között van az ügynökség monitoring szerepe. Sokkal 
erősebb monitoring szerepet szeretne kapni az egyes tagországok menekültügyi 
kérelmének az elbírálásában. Az ügynökséget be lehetne vetni a saját ország, egyes 
ország kérelmére, aztán be lehetne vetni javaslatra a tagállam beleegyezésével, és van 
egy olyan elem is, hogy akkor is be lehetne vetni esetleg az ügynökséget, ha a tagállam 
ezt nem fogadja el, tehát úgymond egy kényszerhelyzetbe kerül a tagállam, amelynél 
ezt megállapítják.  

Ráadásul van az ügynökségnek egy ellenőrző szerepe is, amelyről mi azt 
gondoljuk, hogy a jogszabályok teljesülésének, a feladatok végrehajtásának az 
ellenőrző szerepe továbbra is a Bizottságé, tehát a Bizottság hatáskört még részlegesen 
se ruházzon át. 

Az ügynökség még fokozottabban vegyen részt a tagállamok által lefolytatott 
menekültügyi eljárásban, itt bejön az egyéb ügynökségek szerepe is - erről azt 
gondoljuk, hogy ha ezt egy tagállam kéri, akkor akár még elfogadható is lehet, de az, 
hogy ezt erővel valamelyik tagállamra rákényszerítsék, azt gondolom, elfogadhatatlan. 
Ráadásul van egy olyan szándék is, hogy az ügynökségnek, miután odahelyezték azt a 
szakértői csapatot, amely az adott területen tevékenykedik, lenne olyan lehetősége, 
hogy a nemzetközi védelem iránti kérelmeket is elbírálja, akár előzetesen bírálja el. 
Nyilván, ha már elbírál egy ilyen kérelmet, akkor a tagállamnak már sokkal kisebb 
lehetősége van arra, hogy mindenféle befolyás nélkül a saját szempontjai szerint 
megvizsgáljon egy kérelmet. Tehát, ha azt mondja a Menekültügyi Ügynökség, hogy az 



24 

adott személy „védelmet élvez” státuszba kerülhet, és javasolja a védelmet megadni, 
akkor már azt kell bizonyítani egy tagállamnak, amely nem akarja bármilyen oknál 
fogva megadni, hogy miért ellentétes az ő eljárása. Tehát azt gondolom, hogy a hatóság 
nemzeti eljárásába vetett bizalom is valamilyen szinten itt megtörik ebben a kérdésben. 

Az pedig, hogy a bíróságok támogatására az EASO-t felkérjék, úgy tűnik, hogy 
egyre több tagállam ellenérzését váltotta ki. Ilyen szempontból úgymond a Bizottság, 
hogy felkérhesse vagy ne kérhesse fel a Menekültügyi Ügynökséget az egyes tagállamok 
esetében véleményformálásra, azt gondolom, a Bíróság függetlenségének elve alapján 
egy ilyen rendelkezést belefoglalni egy rendelettervezetbe nem túlságosan célszerű, és 
ezt mi teljes mértékben el is utasítjuk, de ahogy említettem, úgy tűnik, hogy a 
tagállamok többsége is ebbe az irányba mozog, úgyhogy ez az a rész, ami kérdőjeles.  

Ráadásul, mivel említettem, hogy ez a legelőrehaladottabb dosszié, itt már volt 
tavaly egy úgynevezett politikai megállapodás, és erre a megállapodásra nyújtotta be 
most a Bizottság ezt a módosító csomagot. A Bizottság teljesen rugalmatlan ebben a 
kérdésben, hiszen csak azt a néhány elemet akarja tárgyalni a módosítóban, ami itt, 
ezen a területen szerepel, és nem biztos az sem, hogy ezt így, kiragadva a környezetéből 
célszerű tenni. Nyilván, mivel minősített döntéshozatalról van szó és a tavalyi év 
folyamán is kisebbségben maradtunk ebből a szempontból a többi tagállammal 
szemben, kérdőjeles, hogy mi lesz ennek az elbírálása, de ahogy említettem, egyrészt 
több tagország kifogásolja a nemzeti hatáskörbe történő beavatkozást és a bírósági 
eljárásban történő szerepvállalást. Tehát bízhatunk abban, hogy ez ebből a 
szempontból nem fog túl gyorsan előrehaladni, illetőleg bízhatunk abban is, hogy egyre 
több tagország ebben az esetben azt a csomagmegközelítést tartja szem előtt, amit 
Magyarország is hangsúlyozott már korábban.  

Megpróbáltam ezekre a lényegesebb pontokra kitérni, és arra, hogy 
Magyarországnak nagyjából milyen álláspontja van a két dosszié tekintetében. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a részletes beszámolót. A vitát megnyitom. Akinek 

kérdése, véleménye van. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó elsőként. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a beszámolóját. Hadd tegyek fel egy aktuális kérdést, 
amiről ugyan nem volt szó, de szerintem közérdeklődésre tarthat számot, és ezt az 
osztrák-magyar határ mellett élő országgyűlési képviselőként mindenképpen 
fontosnak tartom.  

Ausztria még 2015-ben vezette vissza a határellenőrzést a migrációs válság 
miatt. A napokban jött a hír, hogy újabb 6 hónappal, 2019 májusáig 
meghosszabbították ezt az intézkedést. Az lenne a kérdésem, hogy folynak-e 
tárgyalások ezzel kapcsolatban az osztrákokkal. Milyen feltételek mellett szüntették 
meg a határellenőrzést? Tudunk-e ezzel kapcsolatban valamit? Történt-e kormányzati 
oldalról érdemi fellépés ezzel összefüggésben? Írásbeli kérdést is beadtam nyugat-
magyarországi frakciótársaimmal közösen, hogy rákérdezzünk ennek a részleteire, de 
ha államtitkár úr tudna erről tájékoztatást adni, azt mindenképpen megköszönném. 

A másik. A visszaküldési mechanizmusokkal összefüggésben azt tapasztalhatjuk 
az elmúlt időszakban, hogy az Európai Unió szeretné ezt a folyamatot felgyorsítani. 
Ezzel összefüggésben lehet-e tudni számokat? Tehát konkrétan azt, hogy az elmúlt 
időszakban hány személyt vetettek alá ennek az intézkedésnek és mely tagállamokban? 

És akkor kimondottan a Frontexszel összefüggésben, én továbbra sem értem itt 
a kormány pálfordulását. Több alkalommal előkerült már ez a kérdés itt, a bizottságban 
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és egyéb helyeken, akár a nagybizottsági ülésen, és egyik esetben sem tudtam érdemi 
választ kapni arra, hogy végül is mi változott. Orbán Viktor korábban maga is 
támogatta azt, hogy egy közös fellépés legyen a határvédelem vonatkozásában, abban 
az esetben, ha ez alapvetően azért a tagállamok irányítása alatt történne. Az eddigi 
elképzelések alapján és a szabályozás szerint ez így is lenne, tehát én ezért nem tudom 
hova tenni azt, hogy a kormány véleménye miért változott, tehát mi lehet ennek a 
pontos háttere. Persze, sejtjük, hogy az európai parlamenti választásokkal 
összefüggésben valamit fel szeretnének majd építeni, és erre ráhúzva ebbe valószínűleg 
beilleszkedik ez, de szakmailag továbbra sem tudom, hogy erre mi a pontos válasz, 
tehát jó lenne, ha esetleg államtitkár úr erről megosztana velünk néhány információt.  

Itt utalt arra, hogy túl rövid idő lenne a képzésekre és a többi. Egyébként pont a 
határvadász-képzéssel összefüggésben, meg azzal kapcsolatban, hogy a déli határ 
védelmére végül kiket is vezényeltek, azért fogalmazódtak meg, azt gondolom, jogos 
kritikák szakmai szervezetek részéről is, tehát ezt sem tartom túlságosan erős érvnek. 
És mondom, nem tudom elfogadni azt a kijelentést a miniszterelnök részéről, hogy el 
akarják venni a kapukulcsot, mert én úgy értékelem, itt inkább arról van szó, hogy 
további kapuőröket kapnánk, és ha valóban nemzeti felügyelet mellett történne 
mindez, akkor ezzel egyáltalán nincsen gond. Tehát én azt gondolom, ezt pont hogy 
támogatnunk kellene, és egyébként a kormány is erről beszélt, még 2016-ban is így 
nyilatkozott Orbán Viktor. Kérem, világítsa meg egy kicsit pontosabban, hogy mi 
változott azóta, vagy miért helyezkedtek most erre az álláspontra! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék tanácsolni alelnök úrnak, 

hogy olvassa el ezt a jelentést, ahol elsősorban határmenedzselésről van szó. Az ember 
fantáziáját elindítja, hogy miről is van itt szó, tessék mondani? Nyilván az államtitkár 
úr majd megadja a választ. Kérdezem, van-e még kérdés. Az idő előrehaladt. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak, tessék 
parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket, alelnök úr. Ausztria 
bevezette a 6 hónapos határellenőrzést, amit ismét megújított. Azt gondolom, hogy a 
nyugat-európai országoknál látjuk már ezt a folyamatot, hogy vagy a biztonságra, vagy 
a terrorizmusra hivatkozva próbálják fenntartani a belső határellenőrzést. Valójában a 
migrációs mozgásokat próbálnák ők a belső határokon valamilyen szinten megállítani, 
megakadályozni.  

Én azt gondolom, hogy ezeknek az intézkedéseknek nagyon sokszor belpolitikai 
oka is lehet, nyilván nem tudom ezt biztosan megállapítani, de azért van egy ilyen 
aspektusa. És ha megnézzük a magyar határ kérdését is, de egyébként alelnök úr 
kérdésére azért megjegyezném, hogy a miniszter úr az osztrák partnerének ezt mindig 
szóvá teszi, hogy miért hosszabbítják meg a 6 hónapos határellenőrzést, nincs indoka, 
nincs számszerű indoka. Nem tudják alátámasztani számokkal, hogy Magyarország 
irányából olyan nagyszámú ember lépné át illegálisan Ausztria irányába a határt, amely 
jelentős lenne.  

Itt kiemelten nagy kérdés az M1-es autópálya-átkelőnk, hiszen azért a 
legnagyobb forgalmat ez bonyolítja, és tudjuk, hogy ott egy sávra le van szűkítve az 
átkelés, illetőleg a teherforgalom külön van választva. Nem kaptunk az osztrák 
partnertől arra vonatkozó konkrét adatot, hogy a hegyeshalmi határátkelőhelyen hány 
illegális migránst fedeztek fel akár teherautóban, akár személyautóban. Tehát amíg mi 
tudunk adatokkal szolgálni például arról, hogy Szerbia irányából hányan kísérlik meg 



26 

elrejtőzés módszerével mondjuk teherautón keresztül átlépni a magyar határt, addig 
magyar-osztrák viszonylatban ezeket a számokat nem kapjuk meg. 

A visszatérések száma az Európai Unióban sajnos továbbra is nagyon alacsony, 
ezt mindenképpen fel kellene gyorsítani. Hogy ezt miért nem lehet felgyorsítani, 
nyilván ennek több oka is van. Tudjuk jól, annak ellenére, hogy nagyon sok országgal 
van megállapodása az Európai Uniónak a visszatérés tekintetében, nagyon sok ország, 
harmadik ország ezt nem tartja be, nem fogadja vissza az egyes, itt menedékjogot nem 
kapott személyeket, illetőleg, mivel az Európai Unió közösség szintjén nem tud ennek 
hatékony érvényt szerezni, az egyes országok saját maguk próbálnak meg valamilyen 
szinten megoldást találni a kérdésre. A visszatérések aránya nagyjából 5-10 százalékos, 
ami azt gondolom, így, számszakilag elég alacsonynak mondható ebben a kérdésben. 

A Frontexszel összefüggésben én nem látom, hogy a kormány bármiféle politikát 
változtatott volna ebben a kérdésben. Mindig is azt mondtuk, hogy hatékony 
határőrizetre van szükség, hatékony külső határőrizetre van szükség, elsősorban a 
külső schengeni határokat kell védeni. Azt most se mondjuk, hogy a Frontex szerepét 
ne erősítsük, és nagyjából, ahogy említettem itt az összefoglalómban, azon a két 
területen szeretnénk erősíteni a Frontex szerepét, amik a visszatérési műveletekkel 
kapcsolatosak. Említette is ezt a kérdésében, amire azt mondtam, hogy alacsony a 
száma, tehát itt még bőven van potenciál a Frontex tevékenységében, illetőleg a 
Frontex azon műveleteiben, amiket a harmadik országokban hajthat végre, a harmadik 
országok pedig geopolitikailag, mint mondtam, a volt jugoszláv köztársaságok, és ott 
azért nagy nyomás van. 

Ha megnézzük a napi eseményeket, hogy Boszniában milyen helyzet állt elő, azt 
gondolom, örüljünk, hogy annak idején ezt meg tudtuk akadályozni, és jelen 
pillanatban Magyarországon ilyen alacsony számok vannak, amit azt hiszem, lehet 
bírálni, lehet dicsérni, de statisztikailag igazolható, hogy ezen kérdésben jó utat 
választottunk. 

Az, hogy vannak kifogásaink a Bizottság tervezetével kapcsolatban, szerintem 
nem meglepő, több okból sem. Egyrészt, mert a Bizottság picit túlterjeszkedett a 
javaslataival azokon, amiket mi szerettünk volna. Ez nemcsak magyar sajátosság, 
említettem, hogy több tagország is kifogásolta azt, hogy a nemzeti hatáskört érintheti 
ez a rendelettervezet, tehát ez nemcsak Magyarország kifogása, hanem jó pár ország 
kifogása. Illetőleg még több ország kételyének adott hangot az említett tízezer fős 
létszám létrehozásával kapcsolatban, egyrészt nem látja senki az alapját, hogy hogy 
került létrehozásra. Több ország elmondta a legutóbbi Tanács-ülésen, hogy készítsen a 
Bizottság egy hatástanulmányt, ami alapján kiszámolta ezt a tízezer főt, a 
hatástanulmány térjen ki olyanra is, hogy miért jut egyes országokra ennyi fő. Annak 
idején - talán 2016 volt -, amikor Magyarországra a 65 főt megállapították, és az összes 
többi ország a saját méretének és berendezkedésének megfelelően adott határőrt a 
készenléti, gyors reagálású csapatokba, azonban ez egy önkéntes felajánlás volt. Most 
egy önkéntes felajánláson alapuló számot, úgy gondoljuk, nem lehet kötelezővé tenni.  

S továbbra is úgy gondolom, hogy egy háromezer fős állandó kontingens a 
Frontex keretein belül válság, illetőleg normál helyzet vagy bármilyen helyzet 
tekintetében jelen pillanatban mindenféle tanulmány nélkül indokolatlannak tűnik. 
Tehát a politika nem változott meg a részünkről, hogy hatékony határvédelemre van 
szükség, viszont nagyon fontos, hogy akkor vessük be ezeket az egységeket, amikor 
valóban szükség van rá, amikor egy határszakaszon nagy nyomás alakul ki, akkor 
menjenek oda. De hát ez nagyon-nagyok sok elemből áll. Hogy mikor kezdődjön egy 
ilyen művelet, az is nagyon fontos, milyen létszámban jelenjünk meg, és hogy meddig 
tartson egy művelet, mert arról sem beszélünk, hogy ha odamegy valaki, meddig marad 
egyáltalán ott, mikor stabilizálja azt a határőrizetet. 
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S ne felejtsük el azt, hogy ha már valahová oda kell küldeni egy egységet - most 
nem akarok országokat említeni, nyilván ismerjük a jelenlegi helyzetet - azért, 
merthogy az adott ország nem tudja ellátni megfelelően a határvédelmét, nem kerül-e 
egy olyan helyzetbe, hogy úgyis itt a Frontex, úgyis itt a másik 27 tagállam - vagy 26 
tagállam, ha a britek kilépnek -, akkor már nekünk tényleg nem kell akkora erőfeszítést 
tenni a jövőben, hogy visszaállítsuk, hiszen nagyon kényelmes lehet az, hogy 
odaküldenek 3-6-8 ezer embert megvédeni határt, és akkor működik ez így is. Tehát 
van azért ennek egy ilyen olvasata is.  

Azt gondolom, hogy mivel ez a javaslat szeptemberben került benyújtásra, 
teljesen reális, teljesen jogos elvárás, hogy azokat a kérdéseket Magyarország, a 
kormány és a képviselők is feltegyék az adott üléseken, akár miniszteri szinten, akár 
szakértői szinten, hiszen a végén csak akkor hozhatunk megalapozott döntést, ha 
ezeket pontosan, precízen megbeszéljük, mert ne felejtsük el, tízezer fő felállítása még 
az európai költségvetésben is egy jelentős összeget kíván. Ezek így állnak össze. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak a 

tájékoztatót. Nyilván erről a kérdésről még fogunk szót ejteni. Majd elvárjuk 
államtitkár urat az újabb tájékoztató megtételére. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
ülésére előreláthatóan 2018. november 6-án, kedden 11 óra 30 perckor kerül sor ebben 
a teremben, két tervezett napirendi pontunk van. Kérem képviselőtársaimat - akiket 
majd időben tájékoztatunk a bizottság napirendjéről -, hogy jöjjenek a bizottsági 
ülésre. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


