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Napirendi javaslat  
 

1. A Schengeni Információs Rendszer második generációja 

keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti 

tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 

Programmal összefüggő módosításáról szóló T/8572. számú 

törvényjavaslat általános vitája 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 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. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait. 
Köszöntöm a sajtó igen tisztelt képviselőit, a szakértőket, és nem utolsósorban a napirendi 
pont előadóját, dr. Stauber Péter főosztályvezető urat a Belügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Egy eseti képviseleti 
megbízást jelentek be: Hörcsik Richárd képviseli Vejkey Imre képviselő urat. (Káli Sándor 
jelzésére.) És most folyamatban van egy eseti képviseleti megbízás aláírása, tehát Káli Sándor 
képviselő úr képviseli Botka Lászlót. (Dr. Mengyi Roland megérkezik a bizottság ülésére.) 

Tisztelt Bizottság! A mai napra egyetlen napirendi pontot terveztünk, a schengeni 
információs rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az 
egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását, amit T/8572. számon kaptak 
kézhez képviselőtársaim. Ennek az általános vitára bocsátásáról kell szavaznunk. 

Kérdezem képviselőtársaimat, a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Kérem, aki támogatja, tegye fel a kezét! 
(Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.  

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló T/8572. számú 
törvényjavaslat általános vitája 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tehát egyetlen napirendi pontunk van, 
az említett T/8572. szám alatt jegyzett törvényjavaslat, aminek az általános vitára bocsátásáról 
kell döntenünk. Elöljáróban csak annyit szeretnék elmondani képviselőtársaimnak, hogy a 
schengeni információs rendszer második generációjának kifejlesztése, úgy tudom, tíz éve 
kezdődött, és a vonatkozó európai uniós tervezetek tárgyalását bizottságunk is folyamatosan 
nyomon követte ez alatt a tíz év alatt. 

Csak reménykedni tudunk abban, hogy a rendszer a közeljövőben valóban működésbe 
is lép majd, és végre felváltja az úgynevezett SIS első generációját, ezáltal is fokozva a belső 
határok nélküli schengeni térség biztonságát. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót a főosztályvezető úrnak. Kérem, hogy röviden 
tartsa meg expozéját! Ezután szokás szerint kérdések, vélemények hangozhatnak el, amiket 
összegyűjtünk, és kérem, hogy ezekre majd válaszoljon a főosztályvezető úr! Tessék 
parancsolni! 

Dr. Stauber Péter szóbeli kiegészítése 

DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Stauber Péter vagyok, a Belügyminisztérium Európai Együttműködési 
Főosztályának a vezetője. Röviden, ahogy az elnök úr kérte, megpróbálom bemutatni az önök 
előtt fekvő törvényjavaslatot, a bizottság ügyköréből adódóan elsősorban az európai uniós 
jogharmonizációs vonatkozásaira koncentrálva, bár ez egy igen komplex törvényjavaslat, 
számos törvénymódosítás található benne, köztük olyan is, aminek közvetlen európai uniós 
kapcsolódása nincs. Kollégáimmal a Belügyminisztériumból ezért is jelentünk meg 
viszonylag nagy számban, hogy minden kérdésre tudjunk válaszolni a téma szakértői részéről. 
(Nógrádi Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.) 
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A törvényjavaslat gerincét, ahogy az elnök úr is említette, a schengeni információs 
rendszer második generációjának a bevezetéséhez kapcsolódó új törvényi rendelkezések 
adják. Valóban, ez a projekt uniós szinten már tíz éve folyamatban van, többször halasztást 
szenvedett, azonban jelen pillanatban minden információ arra mutat, hogy 2013 márciusában, 
a tervezett indulási dátum március 15-e, egyébként elindulhat ez a második generáció, és egy 
egyhónapos átállási időszakot követően egyedüli rendszerként szolgálja a schengeni térség 
biztonságát.  

A schengeni együttműködés egész filozófiája arra épül, hogy egy belső 
határellenőrzések nélküli térség biztonságát úgynevezett kompenzációs intézkedések 
szavatolják, egyrészt a külső határok uniós standardoknak megfelelő magas szintű 
biztonságos őrizetét, másrészt pedig a belső határok nélküli térségen belül egy megerősített 
rendészeti, büntető igazságügyi együttműködést, aminek a legfontosabb eszköze a schengeni 
információs rendszer. Ez egy európai szintű nyilvántartás, amiben elsődlegesen körözött 
személyek, másodlagosan a beutazási és tartózkodási tilalom alá eső személyek adatai 
találhatók, illetve eltűnt, ellopott okmányok, gépjárművek, fegyverek adatai is megtalálhatók 
benne.  

A második generációja ennek a rendszernek a felépítésében és az informatikai 
működésében alapvetően eltér az első generációtól. Az első generációnak megfelelő 
információcserét a 2007. évi CV. törvény szabályozza. Ezt a schengeni térséghez való magyar 
csatlakozás előtt, 2007-ben fogadta el az Országgyűlés. Ezt a törvényt a jelen javaslat 
hatályon kívül kívánja helyezni, és helyette új rendelkezéseket iktat be.  

A legfontosabb különbségeket emelném ki az eddigi rendszerhez képest. Ez a rendszer 
egyrészt képes lesz biometrikus adatokat is tárolni, fényképeket, ujjlenyomatokat, másrészt az 
egyes, úgynevezett szakrendszerek, tehát a SIS mögött álló hazai nyilvántartások, úgy, mint 
bevándorlási, körözési információs rendszerek képesek lesznek önállóan jelzéseket elhelyezni 
a schengeni információs rendszerben. A SIS I-ben ilyenkor mindig egy közvetítő pont 
ékelődött be az információcsere-folyamatba. Ez a rendszer ennyivel többet tud, hogy 
főszabályként a szakrendszerek önálló jelzéselhelyezésre lesznek képesek.  

Megpróbáltunk a törvényjavaslatban rendezni néhány olyan problémát, amik a 
schengeni térségben való eddigi teljes jogú tagságunk öt éve alatt gyakorlati tapasztalatként 
jelentkeztek, például ilyen a gépjárművek visszaszármaztatásának a kérdése. Az egész 
törvényjavaslatot egy nagyon masszív adatvédelmi szemlélet hatja át, számos adatvédelmi 
rendelkezés garantálja a személyes adatok megfelelő biztonságát. A szöveget egyébként a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szoros együttműködésben 
alakítottuk ki. 

Az előzményekhez még annyit tennék hozzá, hogy egyrészt egy kormányhatározattal a 
tavalyi év folyamán egy tárcaközi munkacsoport állt fel, ami a fejlesztés és a jogalkotás 
folyamatát is monitorozza, másrészt pedig a fejlesztés költségei az Európai Unió Külső 
Határok Alapjából kerültek biztosításra hazai társfinanszírozás mellett. Tehát költségvetési 
igény a javaslat kapcsán nem jelentkezik. 

Még két európai uniós vonatkozása van a javaslatnak. Egyrészt a tavaly elfogadott 
emberkereskedelem elleni irányelvhez kapcsolódóan az áldozatok segítéséről szóló 2005-ös 
törvény módosításával megteremti annak a törvényi alapját, amit egy végrehajtási rendelet fog 
teljessé tenni, hogy az emberkereskedelem áldozatai, úgynevezett áldozatirányítás kapcsán, 
kiemelt segítségnyújtásban részesülhessenek az állam részéről.  

Ezen kívül menekültügyi törvénymódosítás is található benne, ami az Európai 
Bizottságnak a magyar menekültügyi jogszabályokat ért észrevétele nyomán került 
kidolgozásra. Ez az eddiginél teljesebben biztosítja, hogy senki ne kerülhessen kitoloncolásra 
az ország területéről, aki menekültügyi eljárás alatt áll, amíg érdemben meg nem vizsgálták a 
kérelmét.  
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Mint említettem, számos egyéb, közvetlen uniós összefüggést nem mutató 
törvénymódosítási javaslat is található ebben a törvényjavaslatban. Ezen kívül természetesen 
előre kell bocsátani, hogy a hatálybalépésig a végrehajtási rendeleti szintű szabályozást meg 
kell majd alkotni hozzá, hogy teljes mértékben szabályozott legyen minden részletkérdés. 

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a múlt héten már támogatását 
adta a törvényjavaslathoz, és bízom benne, hogy az Európai ügyek bizottsága is 
hasonlóképpen foglal állást. Minden kérdésre igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni 
kollégáimmal. Köszönöm szépen. 

Kérdések, válaszok, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. A vitát megnyitom. Akinek kérdése, 
véleménye van, most elmondhatja. Tessék parancsolni! (Senki sem jelentkezik.) Én azt 
hiszem, ez egyértelmű volt.  

Egyetlen kérdést engedjen meg, főosztályvezető úr! Szó van elég régóta Románia és 
Bulgária schengeni csatlakozásáról. Kérdezem, hogy a SIS II rendszer mennyiben lesz képes 
a schengeni térség bővítésével kapcsolatos technikai kihívások kezelésére, amennyiben 
mondjuk csatlakoznának az elkövetkező időszakban, hogy ez kompatibilis, vagy újabb 
reformra szorul? 

 
DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a 

rendszer már úgy került kifejlesztésre, hogy számolt Románia, Bulgária és esetleges további 
tagállamok csatlakozásával, tehát kapacitásprobléma egész biztosan nem lesz ebből adódóan, 
és az érintett országok már a SIS II-höz való csatlakozásra felkészültek technikailag. A 
csatlakozásuk pillanatnyi akadálya nem technikai, hanem politikai természetű egyértelműen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, még Szalay képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem az volna a 

kérdésem, hogy a schengeni információs rendszernek milyen a kapcsolata az EU-n kívüli 
országokkal? 

És nemcsak az Egyesült Államokra vagy Ausztráliára gondolnék itt, hanem mondjuk 
az afrikai országokra, lévén, hogy egy menekültügyi eljárásnál meglehetősen komplikált 
eldönteni azt, hogy akkor menekült-e az illető vagy nem menekült, és kitoloncolást érdemel. 
Az afrikai országokból nagy beáramlás van, mint tudjuk, egyrészt Spanyolország felé, 
másfelől pedig az ázsiai részekről Törökország felől Görögország felé. Tehát segítjük-e ezt a 
rendszer azzal, hogy külföldi országoktól, ezektől az országoktól is kapunk segítséget? És 
mondom, hangsúlyozottan nem az Egyesült Államokról és hasonló államokról beszélek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mivel úgy látom, több kérdés nincs, ismét megadom a válaszra a szót. 
 
DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, képviselő úr. A 

schengeni rendszerhez a schengeni térségen kívüli országok nem férhetnek jelenleg hozzá, 
tehát ebből a szempontból ez a rendszer teljesen zárt.  

A schengeni együttműködésben részt vevő államok köre nem teljesen azonos az 
Európai Unió tagállamaival, mivel öt uniós tagállam, Ciprus, Románia, Bulgária, az Egyesült 
Királyság és Írország nem vesz részt a schengeni együttműködésben jelenleg, viszont a nem 
uniós tagállamok közül külön megállapodás alapján Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein 
igen. Tehát a többi uniós tagállammal együtt jelenleg ez a kör az, amelyik hozzáférhet és 
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használhatja a rendszert. Harmadik országok hozzáférése a vonatkozó uniós jogszabályok 
alapján kizárt.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát lezárom. Köszönjük a 
válaszokat.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja az említett T/8572. szám alatt 
jegyzett törvény általános vitára bocsátását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Úgy látom, 
egyhangú. Köszönjük szépen.  

Bizottsági előadó kijelölése 

Kérnék képviselőtársaim közül egy önként jelentkezőt a napirendi pont tárgyalásakor 
bizottságunk véleményének a közvetítésére. Szalay képviselő úr, elvállalja? (Dr. Szalay 
Péter: Természetesen.) Köszönjük szépen. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy holnap, október 9-
én a Parlament Delegációs termében tartjuk 11 órakor a bizottsági ülésünket. Egyetlen 
napirendi pontunk van, a Magyar Európai Üzleti Tanács 2012. évi „Európában élünk” című 
jelentésének a megvitatása. Kérem képviselőtársaimat, jöjjenek el erre a bizottsági ülésre. A 
bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc)  
 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


