
 
Ikt. sz. : EIB/14-4/2012 

EIB-9/2012. sz. ülés 
(EIB-62/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2012. március 19-én, hétfőn, 11 óra 36 perckor  

az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 5 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 6 

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2) bekezdése 
alapján 6 

Határozathozatal 7 

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/5948. 
számú törvényjavaslat (Szavazás a módosító javaslatokról) 7 

Tájékoztató a schengeni kormányzásról szóló javaslat-csomagról 10 

Simonné dr. Berta Krisztina tájékoztatója 11 

 

 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1.) Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2) bekezdése 
alapján 

1/A. az európai összekapcsolódási eszközhöz (Connecting Europe Facility, CEF) 
kapcsolódó javaslatok 

a) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról, [COM (2011) 665; 2011/0302 (COD)] 

b) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai 
energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról  és az 1364/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről, [COM (2011) 658; 2011/0300 (COD)] 

c) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról, [COM 
(2011) 650; 2011/0294 (COD)] 

d) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai 
távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről, [COM (2011) 657; 2011/0299 (COD)] 

1/B. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Stratégiai 
Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális 
Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
[COM (2011) 615; 2011/0276 (COD)] 

1/C. a közös mezőgazdasági politika (KAP) reformjához kapcsolódó javaslatok 

a) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról, [COM (2011) 625; 2011/0280 (COD)] 

b) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet), [COM (2011) 626; 2011/0281 (COD)] 

c) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról, [COM (2011) 627; 2011/0282 (COD)] 

d) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, [COM (2011) 628; 
2011/0288 (COD)] 

e) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 73/2009/EK tanácsi 
rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 
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2013. évi alkalmazása tekintetében történő módosításáról, [COM (2011) 630; 
2011/0286 (COD)] 

f) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1234/2007/EK 
tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők 
támogatása tekintetében történő módosításáról, [COM (2011) 631; 2011/0285 
(COD)] 

2) Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám) 

(Szavazás a módosító javaslatokról) 

3) Tájékoztató a schengeni kormányzásról szóló javaslat-csomagról 
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 562/2006/EK rendeletnek a belső 
határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes 
visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő 
módosításáról, 2011/0242 (COD); COM(2011) 560 
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a schengeni vívmányok alkalmazását 
ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról, 
2010/0312(COD) COM(2011)559 

(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke  
Bebes István (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Káli Sándor (MSZP)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Braun Márton (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait és köszöntöm vendégeinket, a makedón parlament delegációját. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, illetve eseti megbízásokat jelentek be: Káli 
Sándor képviselő úr képviseli Botka Lászlót, Lipők Sándor Szalay Pétert, Mengyi Roland 
Gyopáros Alpárt, Bebes István Braun Márton képviselő urat. 

A második teendőnk a napirend megállapítása. Mint ahogy az elmúlt bizottsági ülésen 
jeleztem képviselőtársaimnak, a mai napra két napirendi pontot javaslok megtárgyalni, 
pontosabban hármat. Az 1. pont döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a 
Házszabály 134/B. § (2) bekezdése alapján. A 2. napirendi pontunk egyes migrációs tárgyú 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat, itt a módosító 
javaslatokról kell szavaznunk. A 3. pedig tájékoztató a schengeni kormányzásról szóló 
javaslatcsomagról.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele, megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: Ki az, aki egyetért a napirendi pontok előbb említett 
megtárgyalásával? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangú. 
Köszönöm szépen. (Nógrádi Zoltán megérkezik az ülésre.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem a 
makedón parlament delegációját, Zarko Denkovski főtitkár urat és az általa vezetett hivatali 
küldöttséget bizottsági ülésünkön, akik többnapos látogatás keretében ismerkednek meg a 
magyar Országgyűlés működésével, tanulmányozzák az uniós csatlakozás előtti és utáni 
parlamenti feladatokat. Kívánok a főtitkár úrnak és delegációjának eredményes budapesti 
tartózkodást, hogy minél többet tudjanak meg az európai uniós csatlakozás kemény 
menetéről, és megismerkedhetnek bizottságunkkal is. Csak szeretném jelezni, mindig el 
szoktam mondani, hogy az Európai ügyek bizottsága az Országgyűlés egyik legfontosabb 
bizottsága. Az ülés után, ha kérdéseik vannak, szívesen állunk rendelkezésükre. 

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2) 
bekezdése alapján 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát az 1. napirendi pont: döntés egyeztetési eljárások 
kezdeményezéséről.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a kormány által megküldött indikatív lista és a 
titkárság által összeállított javaslatok alapján bizottságunk elnöksége a múlt héten megvitatta, 
mely uniós tervezetek esetében javasolja egyeztetési eljárás megindítását. Az elnökség 
álláspontja szerint az Európai Unió új, többéves pénzügyi keretét megalapozó javaslatok 
indokolják leginkább az Országgyűlés aktív részvételét a magyar álláspont kialakításában. Az 
elnökség által egyeztetési eljárásra javasolt 11 tervezet rövid összefoglalóját munkatársaink 
összeállították és a múlt héten kedden minden képviselőtársamnak elküldték, tehát ezért 
külön-külön nem ismertetem ezek tartalmát. 

Egyébként engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Horváth Zoltán urat, régi 
munkatársunkat, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának munkatársát, aki többször 
tudományos minőségében is tanácsadónk volt, és ő írta azt a kiváló könyvet, az Európai 
Unióról szóló kézikönyvet, amit minden képviselőtársam hivatalba lépésekor, 2010-ben vagy 
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korábban megkapott. Úgyhogy további jó munkát kívánok! (Dr. Horváth Zoltán: Köszönöm 
szépen.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát az első négy pontban az európai összekapcsolódási 
eszközhöz - Connecting Europe Facility - kapcsolódó javaslatokról van szó, az ötödik javaslat 
az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és a többire 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

A hatodik, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik és a tizenegyedik pedig mind a közös 
mezőgazdasági politika, a KAP reformjához kapcsolódó javaslatokról szól. Ezeket sem 
olvasom fel, hiszen képviselőtársaim ezeket is megkapták a listán. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek esetleg 
kérdése, véleménye? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatal 

Most szavazást rendelek el a javaslatok egyeztetési eljárás alá vételéről, a Házszabály 
134/B. § (2) bekezdése alapján. Azt hiszem, egyben is feltehetem szavazásra. Tehát az 1-4., 
az 5., majd a 6-11., a közös mezőgazdasági politika reformjához kapcsolódó javaslatok 
kapcsán ki az, aki egyetért azzal, hogy induljon el az eljárás? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 
Képviselőtársaimnak jelzem, hogy nagyon egyszerű volt a szavazás, azonban a munka 

csak most kezdődik. Tehát ez minden hónapban, várhatóan attól függően, hogy az egyeztetési 
eljárásban az adott témák hogyan is állnak, bizottságunk elé fog jönni, és ezért a 
bizottságunkban majd raportőröket fogunk kijelölni, illetőleg megkérni képviselőtársaimat, 
egyet a kormánypárt, egyet pedig az ellenzéki oldalról, hogy vállalják el ezen témák raportját, 
beszámolóját. Úgyhogy kérem képviselőtársaimat, hogy lélekben készüljenek a témák 
tárgyalására, hiszen nagyon jelentős témákról van szó, ami Magyarország európai uniós 
helyzetét, különös tekintettel a 2014-ben kezdődő új pénzügyi időszakra, alapvetően 
befolyásolja. Köszönöm szépen.  

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, 
T/5948. számú törvényjavaslat (Szavazás a módosító javaslatokról) 

Következik a második napirendi pontunk: egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat, amit T/5948. szám alatt 
olvashatunk. A módosító javaslatokról szavazunk. Köszöntöm az előterjesztő nevében 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszony és munkatársát. Képviselőtársaim 
az ajánlástervezetet múlt hét kedden, még az ünnep előtt megkapták. 

Most a módosító javaslatokról történő szavazás következik az ajánlási pontok szerint. 
Az 1. pontban Szabó Timea képviselő asszony módosítása olvasható. Kérdezem, kíván-e 
mellette vagy ellene szólni valaki. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e vagy sem. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Elnök Úr! A kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot, tekintettel arra, hogy 
mögöttes jogszabály a Ket., a közigazgatási eljárásról szóló törvény.  

A javaslat itt ugyanazt állapítaná meg, ami amúgy is kötelező. Ha megengedi, elnök 
úr, jelezném, hogy egyébként több bizottság ezt a javaslatot házszabályellenesként levette a 
napirendről, mivel túlterjeszkedik, tehát ez nincs megnyitva. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi azért szavazunk erről. Kérdezem, kíván-e valaki 

mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Senki. 
Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Szabó Timea képviselő asszony javaslatát? 

(Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 14 ellenszavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

A 2. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslatát olvashatjuk. Kérdezem, 
kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja a képviselő úr javaslatát, tekintettel arra, hogy a javaslat középfokú 
végzettségre is kiterjesztené a munkavállalási lehetőségét.  

A „Kékkártya-irányelv” és az irányelvet harmonizáló hatályos magyar jogszabály 
kifejezetten csak magas szintű képzettséggel rendelkezők számára nyitja meg a lehetőséget. 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki vitatkozni az államtitkár asszonnyal? 

(Senki sem jelentkezik.) Nem.  
Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 

javaslatát? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem 
szavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás nélkül az egyharmadot sem 
kapta meg. Köszönjük szépen.  

A 3. pontban ismételten Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslatát olvashatjuk. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja a képviselői javaslatot, tekintettel arra, hogy diszkriminatív és példa 
nélküli lenne. Tehát a kvóta-meghatározás engedélyezett a magyar jogban is, de egyes 
országonkénti kvóta-meghatározás nem.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e mellette szólni valaki? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok ilyet.  
Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslatát? 

(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Aki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Tehát az egyharmadot sem kapta meg. 

Következik a 4. pontban Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot, egész egyszerűen úgy gondolja, hogy biztonsági 
szempontok miatt indokolt fenntartani a jogharmonizációval nem érintett nemzeti letelepedési 
eljárás esetén a büntetett előélet igazolását, pontosabban annak a hiányának az igazolását. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Tehát a kormány nem támogatja. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönjük 
szépen. Az egyharmadot sem kapta meg. 
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Következik az 5. pontban szintén Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt a javaslatot sem támogatja, bár amit céloz a képviselő asszony, azzal 
egyetértünk, de véleményünk szerint a mostani nyelvi megfogalmazással, a „már” szócska 
alkalmazásával ugyanazt fejezzük ki, tehát nincs szükség módosításra. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja Szabó Timea képviselő asszony javaslatát? 

(Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönjük szépen. Az egyharmadot sem kapta meg. 

Következik a 6. pontban szintén Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. Meggyőződése, hogy itt egy helyzetváltozás következik 
be, a nemzetközi védelemre jogosultat ettől a nemzetközi védelemtől megfosztják, akkor 
pedig indokolt, hogy a további letelepedéséről és arról a jogállásról a hatóság ismét döntsön. 
Ez egyáltalán nem prognosztizálja, hogy negatív döntés lesz, valószínűleg itt maradhat az 
országban, csak más jogalapon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e, aki mellette kíván szólni vagy ellene? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Szavazást rendelek el tehát. Ki az, aki támogatja Szabó Timea képviselő asszony 

javaslatát? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

A 7. pontban Borbély Lénárd képviselő úr módosító javaslatát olvashatjuk. Kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány támogatja, elfogadja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja Borbély Lénárd képviselő úr javaslatát? 

(Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás. Köszönjük szépen. 

A 8. pontban ismét Borbély Lénárd képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány támogatja, egyetért vele. Egy technikai hiba volt a szövegben, egy elszámozás, ami 
ezáltal helyre került.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
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Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja Borbély Lénárd képviselő úr javaslatát? 
(Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönjük szépen. 

Következik a 9. pont alatt Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. Ez az előző témához kapcsolódik, tehát az előző javaslattal már a 
helyére került a technikai probléma, az elszámozás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e ellene vagy mellette szólni valaki. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül Szabó 
Timea javaslatát? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

A 10. szám alatt ismételten Szabó Timea képviselő asszony javaslatát olvassuk. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot, azért, mert a jelenleg még hatályos tanácsi irányelv 
ismeri ezt az intézményt. Tehát idő előtti lenne a magyar jogba beemelni, hogy majd az 
irányelv-módosítást módosít ezen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki mellette 

vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Ki az, aki támogatja Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslatát? (Szavazás.) 

1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

Következik a 11. pontban szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány támogatja, elfogadja, hogy javít a szövegen. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e mellette vagy ellene szólni valaki? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja Szabó Timea képviselő asszony módosító 

javaslatát? (Szavazás.) Egyhangú, köszönjük szépen, tehát megkapta a támogatást.  
Köszönjük szépen, több javaslat nincs. 

Tájékoztató a schengeni kormányzásról szóló javaslat-csomagról 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 3. napirendi pontra térünk át: tájékoztató a schengeni 
kormányzásról szóló javaslatcsomagról, az Európai Parlament és a Tanács rendeletének a 
belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes 
visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról; az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző 
értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról. A napirendi pont előadója 
ismételten Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszony a Belügyminisztérium 
részéről. Egy rövid aktuális helyzetelemzést hallgatunk meg. 
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Tisztelt Bizottság! Elöljáróban röviden szeretném elmondani, elsősorban a vendégeink 
tájékoztatása miatt is, hogy az Európai Bizottság 2011 szeptemberében előterjesztett 
javaslatcsomagjáról már decemberben hallhattuk a kormány képviselőinek a tájékoztatóját. 
Ugyanakkor a schengeni térség kapcsán akár a külső határok megfelelő védelmi szintje, 
illetve a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételei mindnyájunk számára 
olyan súlyos ügyek, amelyek esetében indokolt a folyamatos dialógus a kormány és az 
Országgyűlés között. A Bel- és Igazságügyi Tanács legutóbbi ülésén tanácsi következtetések 
születtek a schengeni térségen belüli politikai kormányzás megerősítéséről.  

Így kérjük az államtitkár asszonyt, hogy adjon egy rövid tájékoztatót, és arra kérem, 
hogy egy kicsit lassabban beszéljen, ne csak hogy mi megértsük, hanem a vendégeink 
megértsék, hogy miről is van szó. Átadom a szót az államtitkár asszonynak. 

Simonné dr. Berta Krisztina tájékoztatója 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Decemberben már megvitatták önök ezt a gondolatot. Ez a 
tavalyi év folyamán került elő, a schengeni kormányzásra vonatkozó reform megerősítéséről 
van szó, amely jogilag két darab rendelettervezetben öltött testet. Tehát a Bizottság benyújtott 
egy közleményt és két darab rendelettervezetet, az egyik a schengeni értékelésre vonatkozik, a 
másik pedig a schengeni határellenőrzési kódexet módosítaná oly módon, hogy a 
határellenőrzés belső határon történő visszaállításának szabályait tisztázná. 

Az önök által jóváhagyott kormányzati mandátum mentén vettünk részt a 
tárgyalásokban. Érdekes módon a Bizottság által lefektetett javaslatok elég nagy tagállami 
ellenállást váltottak ki. A schengeni értékelés terén is komoly vita és ellentét bontakozott ki a 
jogalapok tekintetében, ami igazán azt jelenti, hogyha megnézzük a vonatkozó jogszabályi 
helyeket, a kérdés az, hogy a schengeni értékelésről a Parlament és a Tanács együttesen 
hozzon döntést, rendes törvényalkotási eljárásban, avagy a másik verzió, hogy a Bizottság 
úgynevezett komitológiai eljárásban döntsön erről. 

Teljesen egyértelműen úgy alakult a tagállamok álláspontja, hogy a bizottsági 
javaslatot elutasították, tehát tagállami hatáskörben kívánják ezt is tartani. A magyar álláspont 
itt viszonylag rugalmas, mert mi azt mondjuk, és azt gondolom, ezzel önök is folyamatosan 
egyetértenek, hogy az a lényeg, hogy egy objektív, nyomon követhető, értékelő mechanizmus 
alakuljon ki, amire a döntést, az igazi nagy döntést, adott esetben a határellenőrzés 
visszaállítását lehet alapítani. 

A másik nagy kérdés igazán magának a határellenőrzés visszaállításának a kérdése, 
hogy arra mikor kerülhet sor. Két elnökség próbálta már, a lengyel elnökség és most a dán 
elnökség, erre vonatkozóan a politikai akaratokat megállapítani. Itt egy kicsit, azt kell 
mondanom, kétfelé válik a kérdés. Jelen pillanatban a jelenleg hatályos joganyag 23-as 
cikkelye alapján van arra lehetőség, hogy amennyiben egy tagállam úgy érzékeli, hogy valami 
olyan nagy nemzetközi rendezvénye van, vagy nagy migrációs nyomás van, akkor 30 napra, a 
többi tagállamot tájékoztatva, de saját döntésével visszaállíthatja a belső határellenőrzést. Erre 
többször volt már példa, ha jól emlékszem, a tavalyi évben is, sportrendezvények kapcsán.  

Ehhez a tagállamok ragaszkodnak, és annyiban igazuk is van, hogy ez soha semmiféle 
problémát nem okozott. Ezzel szemben a bizottsági javaslat próbált egy nagy, koherens 
szabályozást létrehozni, és ebben végső soron minimálisan differenciál a most meglévő 
lehetőség között, meg a között a másik helyzet között, hogy ha a schengeni értékelés 
eredményeképpen azt állapítják meg, hogy egy tagállam nem képes és nem tesz eleget a 
schengeni határellenőrzési követelményeknek. Ez általában migrációs és menekültügyi 
követelményekkel is kapcsolódik. Teljesen nyilvánvaló, hogy a görög-török határon előállt 
helyzet hozta magával egyáltalán ezt a szabályozási kérdést.  



- 12 - 

Magyarország ebben a kérdésben úgy foglalt állást és azt képviselte végig, hogy 
teljesen nyilvánvaló, hogy a döntés már bizottsági hatáskörben nem lehet, a döntésnek a 
tagállamok által, tehát a Tanácsban kell megtörténnie, viszont, és ezt is következetesen 
képviseltük, a döntésnek precízen meghatározott joganyag alapján kell történnie. És ezért 
utalok vissza az előbb mondottakra, hogy az értékelésnél mi eljárási szempontból elég 
flexibilisek vagyunk, csak azt kívánjuk, hogy egy objektív, alkalmazható, mindenkire 
egyforma mércével alkalmazható értékelés jöjjön létre. (Mile Lajos távozik a bizottság 
üléséről.) 

Nos, ebben a kérdésben egyelőre folyamatban van a tárgyalás, tehát pontosan 
megállapítani csak azt lehet, hogy különböző tagállami csoportok vannak. Ugyanis nagyon 
nyilvánvalóan kijött, hogy az alapvető ötletet adó német-francia álláspont nagyon ragaszkodik 
ahhoz, feltehetőleg a jelenlegi, a 23. cikk által adott lehetőséget is túllépve, önmaga számára 
akarja azt a lehetőséget biztosítani, hogy döntsön arról, hogy van egy leginkább migrációs 
nyomás, aminek hatására ő a saját határait vissza akarja állítani, nem kimondva, de 
feltehetőleg a mostani szabályokat meghaladó időintervallumra.  

Mivel látszik az, hogy ez egy elég hosszú folyamat lesz, mire itt valamiféle 
kompromisszumra fognak jutni a tagállamok, itt jött be egy viszonylag új elem, és erről a 
viszonylag új elemről az elmúlt hetekben a képviselő urak olvashattak: a francia 
elnökválasztáshoz is kapcsolódóan, vagy azáltal picit felnagyoltan, Sárközy elnök úr több 
alkalommal nyilatkozta az elmúlt időszakban, hogyha nem jut kedvező döntésre az Európai 
Unió, Franciaország akár fel is függeszti a schengeni tagságát.  

Ehhez kapcsolódóan került ez március 8-án, az elmúlt Bel- és Igazságügyi Tanács-ülés 
napirendjére, ahol nem kifejezetten a két joganyag megvitatása folyt, hanem egy tanácsi 
következtetés került elfogadásra. A tanácsi következtetés szövegén sokat dolgozott 
Magyarország is, tehát a magyar érdeket is erősen érvényesítettük, persze nem magunkban, 
ugyanis itt az volt a francia javaslat, sőt, mi több, nagyon erőteljesen, folyamatosan 
visszamászott, hogy egy mechanizmusra, egy védelmi mechanizmusra van szükség, mivel a 
joganyag láthatóan nagyon lassan és nehézkesen halad előre, ezért egy pragmatikus megoldást 
kívántak, és végül is egy picit leszelídítve bele is került ebbe a tanácsi következtetésbe, 
nevezetesen azt, hogy politikai és stratégiai iránymutatás, felügyelet céljából a Bel- és 
Igazságügyi Tanács schengeni formációja, tehát a kibővített tanácsülés, ahol Izland, Norvégia 
is részt vesz, tehát a schengeni társult tagok, rendszerességgel tekintse át ezt a témát, részben 
politikai iránymutatás miatt. Ez idáig abszolút rendben van, de azért ebben a szövegben az is 
benne van, hogy nyilván a politikai iránymutatás mellett az aktuális, erre vonatkozó 
problémák is feldolgozásra kerülhessenek. No, ezt egy picit veszélyesnek látjuk, és ezért 
hallattuk a hangunkat, 8-10 országgal együtt.  

Végül is a szövegbe úgy került be, hogy igen, az teljesen nyilvánvaló, hogy a Tanács 
bármikor foglalkozhat vele, sőt, ha maga elé tűzi rendszerességgel, csak azt mondjuk, hogy 
aktuális kérdésekről is csak az előbb meghatározott két joganyag mentén, tehát jogi alappal 
lehessen dönteni. Magyarán az a félelem - és ez nem egyedül a mi félelmünk, 
Lengyelországtól kezdve ez még sok más ország félelme -, hogy egy-egy migrációs nyomás 
esetén, emlékeznek rá, és emlékszem, hogy decemberben beszéltünk róla, hogy tavaly, egy 
évvel ezelőtt, amikor Észak-Afrika felől egy relatíve nagyobb nyomás nehezedett Európára, a 
legvégső eszközökhöz akartak nyúlni, pláne Olaszország és az érintett tagállamok, noha ez 
messze nem vált olyan horderejű migrációs nyomássá.  

Tehát summa summarum, Magyarország úgy képviselt az elmúlt hónapokban, ahogy 
önök is jóváhagyták ezt decemberben: felelős Schengen-tagként azt mondjuk, hogy igen, létre 
kell egy mechanizmust hozni, ahol szankcióra is van lehetőség legvégső esetben, annak a 
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Tanácsban kell eldőlnie, semmi esetre sem a Bizottságban. A Tanácsban való eldőlésnek 
viszont stabil jogi alapokon kell állnia, ami láthatóan egy hosszabb folyamat lesz.  

Az viszont ne történjen meg, mert az ránk is és több tagállamra veszélyes, hogy 
hirtelen felbuzdulás kapcsán egy tanácsülésre valamelyik tagállam beviszi, ő nagy migrációs 
veszélyt lát, és ő innentől hosszú időre, vagy egyelőre pontosan nem látott időre, vissza akarja 
állítani a határellenőrzést, azaz lerombolni a schengeni vívmányokat.  

Én ennyiben tudom összefoglalni, hogy most hol állunk. Arra kérem önöket, hogy 
egyelőre ezt hagyják jóvá. Még nagyon sok lépés lesz, amíg halad tovább a folyamat. 
Egyelőre azt gondoljuk, hogy a magyar mandátumon nincs mit módosítani. Állok 
rendelkezésükre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Én azt hiszem, hogy a magyar 

kormány korrektül járt el. Ez összhangban van mindazzal, amit tavaly megtárgyaltunk egy 
bizottsági ülésen, és erről komoly vita kerekedett. Valóban, az európai uniós tagságunk egyik 
komoly vívmánya a schengeni határoknak a lebomlása, és ez fontos. A magyar kormány, azt 
is tudjuk, elnöksége idején mindent megtett azért, hogy Románia és Bulgária csatlakozhasson 
a schengeni paktumhoz. Egyelőre ez nem sikerült.  

Hadd kérdezzem meg mindjárt az elején - a schengeni kormányzás ügyétől nehezen 
választhatók el a schengeni térség bővítésének az aspektusai -, hogy várható-e, hogy a 
javaslatcsomag tárgyalásában a dán elnökség alatt politikai megegyezés jönne létre. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Kizártnak tartom. 
 
ELNÖK: Tehát akkor minden megy az eredeti útján.  
Kérdezem képviselőtársaimat, akiben esetleg kétség van, az most megfogalmazhatja. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 
Én azt hiszem, hogy mindnyájunkat kielégítette az államtitkár asszony beszámolója, és 

reméljük, hogy a dolgok mennek azon az úton, amit az államtitkár asszony elmondott most is 
és korábban is. Szeretnénk mi is megőrizni a schengeni vívmányokat és reméljük, hogy 
Románia és Bulgária minél hamarabb tud csatlakozni ehhez a paktumhoz, végre 
megállapodás születik politikai szinten is az Európai Unióban. 

Tisztelt Bizottság! Megköszönöm még egyszer az államtitkár asszony beszámolóját.  
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére 

előreláthatólag 2012. március 26-án, hétfőn, szintén 11 óra 30 perctől kerül sor ugyanitt, a 
Parlament főemelet 61. számú termében. Egyelőre két tervezett napirendi pontunk van: az 
egyik az Európai Bizottság közleménye az európai digitális menetrendről, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium lesz az előadója a napirendi pontnak, a második pedig az egyes 
migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat, abban 
az esetben, hogyha kapcsolódó módosító javaslatok érkeznek, akkor ugyancsak meg fogjuk 
tárgyalni. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni a jelenlétüket, különösen a 
vendégeinknek. Remélhetőleg egy kicsit beleláttak abba a műhelymunkába, ahogy az 
Országgyűlés legfontosabb bizottsága működik. Valóban fajsúlyos kérdésekről szoktunk volt 
vitatkozni, a 2004. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján állásfoglalást kell az Országgyűlés 
nevében adnunk a kormány számára, amivel elutazik Brüsszelbe. Bizottságunk egy 
kiegyensúlyozott bizottság, hál’ istennek nagyobb atrocitások nem történnek, itt a téma, a 
szakmaiság az elsődleges, és természetesen mindnyájunk számára fontos, hogy a különböző 
frakciók által képviselt politikai véleményeket ütköztessük. 
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További jó munkát kívánok az itt tartózkodó delegációnak! Köszönöm szépen, a 
bizottsági ülésünket bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Madarász Mária  

 


