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Napirendi javaslat

1. Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF) műveleteiben

történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.)

kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati

javaslat (H/497. szám)

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF) műveleteiben

történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.)

kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati

javaslat (H/1259. szám)

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok

módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt döntésről

szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/1260. szám)

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1127. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1320.)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Borbély Lénárd (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Básthy Tamás (KDNP) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)
Ágh Péter (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Juhász Ferenc (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)

A bizottság titkársága részéről
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Tóth Zoltán József honvédelmi minisztériumi jogi és igazgatási helyettes
államtitkár
Dr. Felkai László belügyminisztériumi közigazgatási államtitkár
Dr. Ambrus Ágnes, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-európai
Regionális Képviseletének vezető munkatársa
Dr. Nagy Boldizsár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi
Tanszékének adjunktusa

Megjelent
Dr. Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium, Jogi Főosztály)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc)

Az ülés megnyitása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok tisztelt képviselőtársaimnak és tisztelt vendégeinknek is. Tisztelt Bizottság!
Megnyitom az ülést. Köszöntöm körünkben dr. Tóth Zoltán József jogi és igazgatási helyettes
államtitkár urat, valamint dr. Dankó István urat, a Jogi Főosztály főosztályvezetőjét.

Endrésik és Balla képviselőtársaink ma nincsenek jelen, úgyhogy kivételesen nem kell
megadni nekik a hozzászólás jogát, lehetőségét.

A határozatképesség megállapítása

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítása történik. Tíz fő jelen van, és
nyolc fő adott helyettesítést. A jegyzőkönyvnek mondanám, hogy Básthy Tamást Simon
Miklós képviselőtársunk, Bíró Márkot Kulcsár József képviselőtársunk, Ágh Pétert Borbély
Lénárd képviselőtársunk, Borkai Zsoltot Földi László, dr. Mátrai Mártát Tóth Gábor, Tamás
Barnabást Farkas Zoltán képviselőtársunk, dr. Kocsis Máté elnök urat jómagam helyettesítem,
Juhász Ferencet pedig Harangozó Tamás képviselőtársunk fogja helyettesíteni a mai
bizottsági ülésen. Így a bizottságunk határozatképes.

A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz
képest annyi változás van, hogy az afganisztáni határozati javaslatokhoz nem érkezett
kapcsolódó módosító javaslat, így azokat nem kell megtárgyalnunk. Viszont első helyen
kijelölt bizottságként a migrációs törvény módosítását fel kell venni napirendre.

Felsorolnám a napirendi pontokat: 1. napirendi pont a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más
törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról szóló T/1127. számú
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása.

2. napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló T/1320. számú törvényjavaslat általános vitája.

Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangú.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő
módosításáról szóló T/1127. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása)

Rátérnénk az 1. napirendi pontra, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati
viszonnyal összefüggő módosításáról szóló T/1127. számú törvényjavaslathoz benyújtott
egyetlen kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalására. A kiosztott 2010. október 13-ai
ajánlásból fogunk majd dolgozni.

Az első ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját. Egyetért-e a kapcsolódó
módosítóval vagy nem ért egyet, államtitkár úr?

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF honvédelmi minisztériumi helyettes államtitkár:
Köszönöm. Nem értünk egyet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény.
(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr!
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Azért egy rövid indokolást
megérne a dolog a kormány részéről, ha lehetséges. Értjük a módosító javaslat szándékát, és
azzal egyet is lehet érteni, hiszen gyakorlati gondot tud okozni az előléptetés bizonyos
beosztásoknál, viszont ez a módosító javaslat azt rendezné, hogy azon katonák, akik ebbe a
szituációba kerülnek, legalább anyagilag azzal ne járjanak rosszabbul, hogy egyébként a
munkakörük betöltése miatt esetlegesen meghosszabbított előléptetési idejük miatt ezt nem
kapják meg, és így természetesen a vele járó minimális pótlékemelést sem.

Azt gondoljuk, hogy egyrészt érthető, amit a kormány szeretne, hiszen a gyakorlatban
gondot okoz, másrészt szeretnénk, ha ez a munkavállalót, jelen esetben a katonát anyagilag
hátrányosan nem érintené. Szeretnénk tudni, hogy ez a kormánynak miért nem tetszik, miért
okoz gondot.

ELNÖK: Államtitkár úr, öné a szó.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF honvédelmi minisztériumi helyettes államtitkár:
Köszönöm szépen, alelnök úr. A javaslatunkkal mi már adunk, hiszen ezek a katonák, ezek a
tisztek kikerülnének az állományból, ha nem adnánk be ezt a javaslatot, automatikusan. Tehát
így most lehetőség lesz bennmaradni, és megkapni azt a járandóságot, amit egyébként nem
kapnának meg, hiszen automatikusan elvesztenék a munkavállalási lehetőségüket a területen.
Tehát azt nem látjuk indokoltnak, hogy még pluszpénzt adjunk olyan munkára, amit
egyébként nem látnak el. És ez különben sem tervezhető összeg. Tehát ezek az indokok.

Tehát mi már azzal adunk, hogy lehetőséget biztosítunk, hogy továbbszolgáljanak a
rendfokozatuknak megfelelően. De hogy mi lett volna, ha, és ahhoz képest adnánk még
pluszpénzt, ezt nem tartjuk igazságosnak azokhoz képest, akik egyébként a megkapott
rendfokozaton belül dolgoznak és megkapják a fizetésüket. És, mondom, nem is tervezhető

igazán az összeg. Tehát ez a két okunk van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Kérdezném, hogy ezeknek az
embereknek a munkájára ott, azon a beosztáson szükség van. Gondolom, azért kívánja a
honvédség megtartani őket, mert azt a munkát, amit ellátnak, valószínűleg tisztességgel és a
legjobb tudásuk szerint ellátják. Az, hogy a törvényben garantált nekik az előmenetel,
szerintem teljesen egyértelmű és mindenkire vonatkozik. Ezért egyrészt értjük ezt a módosítót
és támogatjuk is, de miután ezek az emberek azt a feladatot valószínűleg tisztességgel és
egyébként a törvény szerint látják el, ezért gondolnánk, hogy ne kerüljenek ők ezért
hátrányba.

Amit ön most mondott, lehet hogy félreértettem, de elég negatív minősítése azoknak
az embereknek, akikről most beszélnek, hiszen mintegy adományt jelenítik meg azt, hogy ők
tovább dolgozhassanak abban a beosztásban, amit egyébként tisztességgel végeznek. Ezt
szerettem volna hozzátenni.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF honvédelmi minisztériumi helyettes államtitkár: Az a
helyzet, hogy nincs több státusz magasabb rendfokozatra. (Dr. Harangozó Tamás: Ezt értjük!)
Tehát nem veszítenek semmit, de azért kompenzálni sem kell. Ezt tudom mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak annyit jegyeznék meg képviselőtársamnak, hogy
nem azt mondta a helyettes államtitkár úr, hogy könyöradomány, mert ez nem erről szól,
hanem meg is indokolta, hogy valójában, miután magasabb státusz nincs, ezért tartjuk meg
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így, ebben a formájában a törvényjavaslatot, és ezért nem támogatják. Ez csak egy
magánvélemény.

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot.
(Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Tizennégy.

Az egyharmadot sem kapta meg a javaslat.
Ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e még valaki olyan módosító

javaslatról, amit még meg kell a bizottságnak tárgyalni. (Nem érkezik jelzés.) Nem.
Köszönöm szépen a megjelentést, államtitkár úr, főosztályvezető úr.
1. napirendi pontunkat le is zárjuk.

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
T/1320. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
megtárgyalása

Áttérnénk a 2. napirendi pontunkra, az egyes migrációs tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320. számú törvényjavaslat általános vitájára.
Köszöntöm körünkben dr. Felkai László urat, a Belügyminisztérium közigazgatási
államtitkárát.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy dr. Kocsis Máté elnök urat e-mailben kereste
meg a Magyar Helsinki Bizottság annak érdekében, hogy dr. Nagy Boldizsár, az ELTE
Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Tanszékének adjunktusa a napirendi pontunk
tárgyalásán részt vehessen, valamint azt kérte, hogy hozzá is szólhasson.

Kérdezem ezért a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért dr. Nagy Boldizsár
jelenlétével, illetve felszólalásával. A Házszabály 73. § (1) bekezdése alapján a bizottság
jogosult szavazással megadni a hozzászólás jogát. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú.
Köszönöm szépen.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt bizottságot, hogy Kocsis elnök urat levélben kereste
meg az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Közép-európai Regionális Képviseletének
vezetője. Gottfried Köfner úr azt kérte, tegyük lehetővé vezető munkatársuk részvételét és
felszólalását a mai ülésünkön a napirendi pont megtárgyalásakor.

Kérdezem ezért a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért dr. Ambrus Ágnes, az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosságának Közép-európai Regionális Képviselete vezető munkatársának
jelenlétével és felszólalásával. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Kérem dr. Ambrus Ágnest és dr. Nagy Boldizsár urat, hogy foglaljanak helyet ott az
előterjesztői oldalon. (Megtörténik.) Elsőként megadnám a szót a közigazgatási államtitkár
úrnak, és majd kérném szépen a két hozzászólót is, hogy majd röviden fejtse ki
állásfoglalását.

Köszönöm szépen.

Dr. Felkai László előterjesztése

DR. FELKAI LÁSZLÓ belügyminisztériumi közigazgatási államtitkár: Hölgyeim és
Uraim! Köszöntöm önöket. Ez a migrációs törvénycsomag lényegében három törvény
módosítását tartalmazza: két idegenrendészeti törvényét és a menekültügyi törvényét. A
módosításoknak a kétharmad része jogharmonizációs, egyharmad része nem az, ami nem az,
az a menekültügyi törvénycsomaghoz kapcsolódik. Meglehetősen sok és majdnem
egyenrangú fontosságú kérdéseket tartalmaz, ezért ha bármit kiemelnék, az nagyon szubjektív
lenne és nem feltétlen igazságos; az egész törvénycsomag indoklással együtt 70-80 oldal.
Tehát én azt gondolnám, hogy inkább a feltett kérdésekre válaszolnék, mintsem hogy
önkényesen kiragadjak bármit is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót dr. Ambrus Ágnesnek.
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Dr. Ambrus Ágnes hozzászólása

DR. AMBRUS ÁGNES, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Közép-európai
Regionális Képviselete vezető munkatársa: Köszönöm szépen. Mi is nagyon köszönjük, hogy
nemcsak írásban oszthattuk meg a bizottsággal az észrevételeinket, hanem személyesen is
részt vehetünk az ülésen, és szólhatunk önökhöz.

A Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviselete Budapesten helyezkedik el, és
hét ország tartozik a felügyelete alá; a hét ország közül Magyarországért én felelek a
képviseleten. 1990 óta foglalkozom menekültekkel, mintegy négy évig a magyar kormány
menekültügyi hivatalában, azt követően, tizenhat éve pedig a Menekültügyi Főbiztosságon.

A Menekültügyi Főbiztosságot 1950-ben hozta létre az ENSZ Közgyűlése azért, hogy
a menekültek helyzetéről szóló genfi egyezmény végrehajtását ellenőrizze. Ez egy
kormányközi szervezet, amelynek a végrehajtó bizottságában kormányképviselők ülnek.
Magyarország 1992 óta ül a végrehajtó bizottságban. Az iroda Magyarországon 1989-ben
nyílt meg. Történelmi szempontból a Menekültügyi Főbiztosság és Magyarország között
nagyon szoros a kapcsolat és a szálak, elsősorban az 1956-os magyar menekültek sorsának a
rendezésében vett részt először igen intenzíven a Menekültügyi Főbiztosság. Ezt követően
1989-ben nyitottak képviseletet Magyarországon, Magyarország akkor csatlakozott az
egyezményhez.

Magyarország ezenkívül azért is nagyon fontos a Menekültügyi Főbiztosság
szempontjából, mert igen vezető szerepet játszik az egész régióban az emberi jogok terén.
Elsőként csatlakozott gyakorlatilag szinte minden emberi jogi egyezményhez, ezek között az
ENSZ égisze alatt született emberi jogi egyezményekhez is, így a két hontalansági
egyezményhez és a menekültekről szóló egyezményhez is. Magyarország e pillanatban az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a tagja, ami csak olyan országoknak jár ki, amelyek igazán
letettek valamit az emberi jogok asztalára. Hétfőn történik meg annak a genocídium ellenes
központnak tulajdonképpen az alapkőletétele, amit ugyancsak Magyarország javasolt mint az
Emberi Jogi Tanácsnak a tagja.

A menekültügy terén is vezető szerepet játszik Magyarország, és ez nem kismértékben
köszönhető annak, hogy a kilencvenes években, amikor tömeges menekültbeáramlás történt
Magyarországon, a fiatal magyar menekültügy ezt igen példaértékűen kezelte. Magyarország
Szlovénián kívül az egyetlen másik olyan európai uniós ország, amelynek ezen a téren
tapasztalata van. Menekültügyben nagyon sok jó gyakorlat született az elmúlt időszakban,
amelyet egész Európa, sőt, gyakran Európán túl más térségekből is figyelnek, ilyen
példaértékű gyakorlat például a határmonitorozás vagy a menedékjogi képzéseknek a
rendszere, ahol civil szervezetek is részt vesznek a kormányszervezetekkel együtt.

Hogyha most a tekintetünket erre a törvénytervezetre vetjük, ami önök előtt fekszik,
akkor azt látjuk, hogy ez a pozitív flow egy pillanatra megszakad, és itt minthogyha lenne
egyfajta megtorpanás. Ez tulajdonképpen már a jogszabálytervezet közigazgatási szakaszában
is megragadható volt, mert ennek mindvégig elég problematikus volt a kommunikációja. A
Menekültügyi Főbiztosság ezt egy igen késői időpontban kapta meg. Igen részletes
észrevételeket tett a tervezetre, gyakorlatilag háromszor olyan hosszúságút, mint ami most az
önök asztalán fekszik. Sajnos a mai napig nem kaptunk erre semmiféle választ a kormánytól,
miközben a civil szervezetek például kaptak választ a saját észrevételeikre és javaslataikra.
Arról a tényről sem kaptunk tájékoztatást, hogy a törvénytervezet benyújtásra került és a
parlament asztalán fekszik, és természetesen magát a szöveget sem kaptuk meg. Ezt némi
nyomozás után a parlament weboldaláról töltöttük le. Ez a folyamat távolról sem felel meg
annak, mint amit a genfi menekültügyi egyezmény 35. §-ában megfogalmazott
együttműködési kötelezettség elvár a csatlakozott kormányoktól. Ezért aztán, azt hiszem,
hogy önök is értik, ha azt mondom, hogy miért örülünk annak, hogy most önökkel
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találkozhatunk, és hogy ez a köszönet tulajdonképpen nem egy üres udvariassági formula,
hanem azt érezzük, hogy tényleges figyelem vetődik most már a Főbiztosság észrevételeire.

Problematikus ez a törvénytervezet azért is, mert egy mindent átható rendészeti
szemlélet jellemzi, ami gyakorlatilag kiszorítja az emberi jogi megfontolásokat a
törvénytervezetből. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a rendészeti szemléletnek nincs
helye, nem legitim vagy nem ugyanolyan fontos, mindössze arra szeretnénk az önök
figyelmét irányítani, hogy az ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek, elsősorban az
emberi jogi kötelezettségek teljesítése ugyanilyen fontos megfontolás és szempont. Ez a fajta
mindent átható rendészeti szemlélet, úgy látjuk, hogy egyébként szembemegy azzal a
tendenciával, ami most az Európai Unióban megfigyelhető. Ha alaposabban elolvassuk a
hágai programot, ami természetes módon ugyanezt a rendészeti szemléletet tükrözte, akkor
megfigyelhetjük, hogy a stockholmi program felé való elmozdulás már egy sokkal erősebb
emberi jogi kötelezettség felé irányítja a tagállamokat.

Mi az a kérdés, ami miatt azt mondjuk, hogy ez a rendészeti szemlélet... - tehát hol
csúcsosodik ki tulajdonképpen ez a rendészeti szemlélet? Az őrizetnek, tehát a menedékkérők
őrizetének a totalitásában, tehát a mindenre kiterjedő elrendelésében. Amit a törvénytervezet
kezdeményez, ez tulajdonképpen mindössze csak legalizálja és kőbe vési azt a gyakorlatot,
ami ez év áprilisa óta kezdődött Magyarországon, azt, hogy tulajdonképpen valamennyi
menedékkérőt fogva tartják. Ez a fogva tartás jelenleg önkényes fogva tartás, mert a
jogszabály nem teszi lehetővé. Ezt az önkényes fogva tartást a Legfőbb Ügyészség
észrevételezte, az Egyesült Államok emberi jogi jelentése kifogásolta, az európai uniós
tagállamok bíróságai sorozatban hozzák azokat a döntéseket, amivel ugyancsak kifogásolják
ezt az őrizeti gyakorlatot. Jelen pillanatban Franciaország nem küld vissza a dublini
egyezmény keretében Magyarországra menedékkérőt emiatt az őrizeti gyakorlat miatt, és
nemcsak amiatt, hogy önkényes, hanem a konkrét végrehajtás módja miatt is, ugyanis nagyon
sok őrizeti létesítményben embertelen, megalázó körülmények uralkodnak. Ez a
jogszabálytervezet, amely az önök asztalán fekszik, nemcsak ezt akarja törvényesíteni, hanem
kiterjeszti ezt az őrizetet gyermekes családokra és gyermekekre is 30 nap erejéig. Ezt az
Európai Unió jelenlegi és felülvizsgálat alatt álló szabályzata kifejezetten tiltja.

Egy másik kérdés, ami ugyancsak nagyon aggályos ebben a tervezetben, az a bírósági
kompetencia a menekültügyekben. A menekültügyekben semmilyen más jogorvoslati
lehetőség nem áll rendelkezésre, tehát nincs közigazgatási jogorvoslati lehetőség, csak
bírósági. A bírósági jogorvoslat e pillanatban a Fővárosi Bíróság kezében van, kizárólagos
módon. A Fővárosi Bíróság nagy tapasztalatot szerzett e téren, és nemzetközi szinten is
kifejezetten tiszteletben tartják az eredményeiket. Az egyetlen gond ezzel ma, hogy nagyon
elhúzódóak az eljárások. Évente mintegy 4-500 ügy kerül a Fővárosi Bíróság elé, amit most
ez a tervezet szétteríteni kíván az országban mintegy 5-6 bírósághoz. Aggályos az, hogy ezek
a bíróságok nem lesznek felkészülve erre az új feladatra. Itt nemzetközi jogot kell alkalmazni,
ez gyakorlatilag az ország kirakata. Tehát itt idegen nyelvet beszélő bíróknak kell dolgozniuk,
akiket erre felkészítettek, akiknek megvan az a tudásközpont a háttérben, amilyen a Fővárosi
Bíróságon jelenleg van, és amibe a nemzetközi közösség az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságán keresztül igen nagy pénzeket fektetett. Ezt nem látjuk biztosítva abban, amit a
tervezet felvázol.

A további részletekbe nem mennék bele, hogy mik azok az igazán aggályos dolgok,
mert a részletek benne vannak az észrevételeinkben, én csak azt említeném meg, azon túl,
hogy bizonyos jogintézmények elég aggályosan körvonalazódnak, ez a tervezet elmarad, adós
marad egy csomó olyan kérdés szabályozásával, ami legalább olyan fontos lenne, mint ami
most benne van ebben a tervezetben. Többet felsorolunk, én most csak egyet szeretnék ebből
kiemelni, mégpedig a menekültek, nemzetközi védelemben részesítettek integrációjának
kérdését. Az integráció ma jelenleg Magyarországon gyerekcipőben jár, nincsenek
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jogszabályok róla, a menedékjogi törvény csak az előintegráció kérdését szabályozza. Nincs
egyéni integrációs segítség jószerével, és ennek következtében sok menekült hajléktalanként
az utcára kerül. Ugyancsak ennek következtében nagyon sokan elhagyják az országot és más
európai uniós tagállamokba mennek. Itt megint felmerül az, hogy vajon valójában
Magyarország teljesíti-e azt a kötelezettségét, amit az Európai Unióban vállal, hiszen nem
integrálja ezeket a menekülteket.

Ugyanakkor azonban, hogy ne egy ilyen nagyon borongós hangnemben fejezzem be a
mondandómat, szeretnék két olyan dologra rátérni, amit kifejezetten pozitívnak látunk ebben
a törvénytervezetben. Az egyik az, hogy az országgyűlési biztos hivatalának útmutatását
követve végre bekerült a menedékjogi törvénybe, hogy a kísérő nélküli kiskorú menedékkérő
gyerekeket a gyermekvédelmi törvény hatálya alá is helyezik, és így mindazokból a jogokból
és ellátásokból részesedhetnek, amelyekből más gyermekek.

Egy másik nagyon pozitív dolog, hogy Magyarország az Európai Unióban egyre
inkább középpontba kerülő áttelepítés kérdésében, tehát menekültek Magyarországra történő
áttelepítése kérdésében előrelép ezzel a tervezettel, és kiterjeszti az eddig elég szűkre szabott
rendelkezést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót dr. Nagy Boldizsár úrnak.

Dr. Nagy Boldizsár hozzászólása

DR. NAGY BOLDIZSÁR, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi
Tanszékének adjunktusa: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm azt, hogy meghívtak, és
lehetővé tették azt is, hogy megszólaljak. Saját személyemben beszélek, bár mind a Menedék,
mind a Helsinki Bizottság gondolati támogatását élvezem, de ahogy azok a szervezetek
kisebbek, annyival én rövidebb is leszek. Tehetem ezt azért is, mert az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának a képviselője szinte az összes fontos pontra rámutatott, amelyeket ezek a
nem kormányzati szervezetek vagy én mint egy nemzetközi menekültjogi szakértő ugyancsak
kiemelendőnek látok. Engedjék meg ezért, hogy az erre szánt mondjuk három-négy percben
néhány általános megfontolást és néhány konkrétumot - részben megismételve Ambrus Ágnes
szavait - mondjak el.

Azt gondolom, ha az általános vitára készül a parlament, akkor azt kell megfontolnia,
hogy egy ilyen törvényjavaslat milyen képet sugároz az országról, merre indulunk, ha szabad
egy tegnapi beszédre utalnom. És ennek az iránynak az értékeléséhez mondjuk az emberi jogi
szempontot érdemes figyelembe venni: hívebbek leszünk-e az emberi jogi
kötelezettségeinkhez, vagy közelebb kerülünk ahhoz, hogy megsértsük?

Következő szempontként ajánlom azt, hogy erre tart-e az Európai Unió. Mi leszünk
most az elnökök, arra indulunk-e amerre az Európai Unió indul. És fájdalommal azt fogom
konstatálni, hogy nem.

Indokolt-e a harmonizáció most? És fájdalommal azt fogom konstatálni, hogy nem,
hiszen az Európai Unió éppen egy új jogalkotási fázis közepén van, amelynek az eredményét
két éven belül várjuk; önöknek újra össze kell majd ülniük, és aprólékosan ugyanezeket a
szabályokat vagy másokat felül kell vizsgálniuk.

Növeli-e a menekültek védelmének szintjét? Attól félek, hogy nem.
Tehát ezek lehetnének a szempontok, és ezekre fogok néhány bizonyítékot felhozni.
Vannak-e mégis pozitívumok? Igen, vannak. Tehát a törvényjavaslat nem a maga

egészében elvetendő, bizonyos pontokon, ahogy már hallottuk is, és még hozzá fogok tenni
néhányat, előrelép.

Kezdjük azzal, hogy lép előre. Egyértelmű előrelépésnek látom azt, hogy a
vízumkérelem elutasítása ellen a fellebbezés lehetőségét megadja. Persze Magyarország erre
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kötelezett volt, hiszen a vízumkódex így rendelkezett. Tehát eddig jogsértő állapotban
voltunk, az előrelépés most abban áll, hogy a jogsértő állapotból kilépünk, ezen túl már ne
sértsük a bennünket is kötelező európai uniós jogot.

Mik akkor a bajok? Nagy bajnak látjuk mindannyian, akik ezt a tervezetet, ugyan csak
néhány nap alatt, de átnézhettük, azt, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtásánál a
menekültügyi eljárásban a személyes jelenlétet követeli meg a tervezet. Képzeljék el önök azt
a menekültstátuszt kérelmezőt, aki egy fogdán ül, majd személyesen el kell mennie az
ítélőtábla székhelye szerinti bíróságra, hogy benyújtsa a tervezetét, vagy el kell jutnia a
menekültügyi hatóság helyi szervéhez. Reális ez? Nem reális. Mi következik ebből?
Megfosztódik a jogorvoslat lehetőségétől. Hány jogorvoslati lehetőség van? Egy lenne, ha
ezzel élni tudna. Ebben a formában egy sincs. Hiszen a magyar jogrendszer a legrestriktívebb,
mert a közigazgatási eljárásban nem enged fellebbezést, és a közigazgatási döntés ellen csak
egy felülvizsgálati kérelmet, amely megszorító, engedélyez.

Nagy nehézség - és erre az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának képviselője is
felhívta az önök szíves figyelmét -, hogy teríteni akarja az ügyeket a tervezet, amennyiben
nem az eddig egyedül kompetenciával, illetékességgel rendelkező Fővárosi Bíróságot
jogosítaná fel arra, hogy menekültügyi eljárásokban eljárjon, hanem az ítélőtáblák székhelyén
működő megyei bíróságokat is. Ez önmagában ésszerűnek is tűnhetne, hiszen elméletileg arra
vezetne, hogy felgyorsulnak az ügyek, de ahogy azt a nem kormányzati szervezetek és az
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is részletesen kifejti, a Fővárosi Bíróságon sok-sok évi
képzéssel, nagyon sok tízezer euró beruházással kialakult egy olyan szakmai bírói kar, amely
érdemben tudja követni az EU acquis fejlődését, amely érdemben tájékoztat arról, hogy
mondjuk Mianmarban mi történik ma vagy mi történt tegnap. Ez elérhetetlen öt különböző
bíróságon, ez erőforrások szétforgácsolását, pénzek elvesztegetését jelenti, ha ugyanezt a
tudást most öt bíróságon is létre akarjuk hozni; és a bírók nem lesznek erre kiképzettek,
hiszen nekik nem egyedüli portfóliójuk lesz a menekültügyi eljárásban való részvétel.

Fogva tartás. Hölgyeim és Uraim! Az elnökség kezdete előtt néhány hónappal nem
szabad nekünk gyerekeket börtönbe vetnünk, akik semmilyen jogsértést nem követtek el. A
törvény erre kíván felhatalmazást adni. Én azt gondolom, hogy Magyarország demokratikus
tradícióival, az ’56-ban menekülő tizenhét évesek emlékével összeegyezhetetlen az, hogy mi
most gyermekeket börtönbe zárjunk azért, mert nem tudják igazolni, hogy miért jöttek.
Egyébként, megjegyzem, a genfi menekültügyi egyezmény expressis verbis kimondja azt,
hogy önmagában az a tény, hogy valaki illegálisan lépte át a határt, nem büntethető. Nagyon
bőséges információkat tudok az önök rendelkezésére bocsátani arról, hogy miért
összeegyeztethetetlen mind az Európai Unió jogával, mind az alapvető jogok chartájával,
mind az általános emberi jogokkal az, hogy gyermekeket fogva tartsanak. Mint ahogy,
felfogásom szerint - és ezt valószínűleg a strassbourgi emberi jogi bíróság is ki fogja mutatni
majd -, a végtelenül hosszú és tizenkét hónapra növelt idegenrendészeti őrizet is
összeegyeztethetetlen emberi jogi önszemléletünkkel és magukkal az emberi jogokkal is.

A kormányzat sokat beszél a család szeretetéről és arról, hogy a család milyen fontos,
na most, ez a törvénytervezet minden tekintetben családellenes. Egyrészt családellenes akkor,
amikor családokat egy az egyben börtönbe akar zárni, de családellenes akkor is, amikor
például a szabad mozgással rendelkezőkre vonatkozó törvényben azt írja elő, hogy
gyakorlatilag kiutasítandó és a magyar területről kizárandó az, aki kizárólag a családi
kapcsolat létesítése végett akar bejönni. És hogyha egy amerikai nő csak azért akar
Magyarországon élni, mert beleszeretett egy magyar férfibe? Ő akkor egy bűnöző? És azért
akar Magyarországon letelepedni? Én azt gondolom, hogy teljesen abszurd ez a megközelítés.
Kétségtelenül vannak névházasságok, de ne felejtsék el önök, hogy az 1980-as évekből
Romániából számtalan magyar honfitársunk névházasság révén, mert az volt az egyetlen út,
menekült el. Tehát még a névházasságokat sem kellene annyira szigorúan szemlélni.
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És - egyetértve az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság képviselőjével - végül engedjék
meg, hogy a sok hiány közül egyre hívjam föl a figyelmet: a biometrikus útlevelek bevezetése
most már nagyon széles körű az Európai Unióban. Magyarországon ki lesz az, aki nem kap
biometrikus azonosítókkal, géppel olvasható útlevelet? A menekült lesz az. Tehát én azt
gondolom, hogy ez a törvény meg kell hogy ragadja az alkalmat arra, hogy a menekülteknél
is, akik elismert menekültek, elismerjük, hogy ők védelemre jogosítottak, biometrikus
adatokat is tartalmazó útiokmánnyal lássuk el.

Hölgyeim és Uraim! Utolsó szóként engedjék meg, hogy azt gondoljam és a
mögöttem álló nem kormányzati szervezetek is azt gondolják, hogy ez nem az az út, amelyen
menni akarunk. Nem akarunk egy rendőrállamot létrehozni, nem gondoljuk azt, hogy a
nemzetbiztonságunkat ezek a személyek fenyegetik, semmilyen statisztika nem támasztja alá,
hogy a nemzetbiztonsági kockázatok nőttek volna. Egyébként Európában a menekültek száma
a 2000-es évek elejére vetítve a felére csökkent 2008-ra, most egy enyhe emelkedés van, de
2010 ismét egy ereszkedő tendenciát fog hozni. Tehát az alapszemlélet semmilyen módon
nem megalapozott, nem is alátámasztott.

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen kitüntető figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Ambrus Ágnesnek, az ENSZ Menekültügyi
Főbiztossága Közép-európai Regionális Képviselete vezető munkatársának és dr. Nagy
Boldizsárnak, a Magyar Helsinki Bizottság képviselőjének a hozzászólását és azt, hogy
kifejtették álláspontjukat itt, a bizottságunk előtt.

Kérdések, vélemények

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.
(Jelzésre:) Dorosz Dávid képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): A Belügyminisztérium képviselőjétől szeretném
kérdezni a szokásos mantránkat - reméljük, nem a szokásos választ kapjuk rá.
Hatástanulmány készült ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban? És ha igen, akkor hol
tekinthető meg, illetve mik lettek az eredményei?

ELNÖK: Én azt javasolnám, hogy összegyűjtenénk a kérdéseket. (Jelzésre:) Tóth
Gábor, majd Simon Miklós képviselő úr.

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel és empátiával
hallgattam mindkét előadást, a migrációval kapcsolatos eddigi tapasztalatokat és a történeti
visszatekintést is.

Azzal azért, engedjék meg, hogy ellentmondjak, hogy rendet szeretnénk az országban.
Azért engedtessék már meg az itt élő magyaroknak is, hogy itt rend legyen! Ne röpködjenek
az ország légterében összevissza repülőgépek, aztán utólag tudjuk meg, hogy mit kezdtek itt,
mit csináltak itt. Alkalmasint jönnek kiskorúak, tizenhét évesek. Ezek szerint ha betéved az
országba egy tizenhét éves emberke a világ valamelyik pontjáról, akkor vele ne
foglalkozzunk? Akkor hadd kóboroljon, amerre akar? És azt csinálnak, amit akarnak?

Én tizenharmadik esztendeje ülök a nemzet templomában, és sok-sok mindent
megéltem, a szerb háború időszakát is, amikor én magam is hoztam ki onnan menekülteket és
biztosítottam részükre munkát és a többi, és a többi. Többek között volt egy szenzációs
élményem egy arab származású emberkével, aki a végén csak a házat nem gyújtotta éppen
rám, majd később kiderült a követségen eljárva, az ő követségükön, nem nevezem meg az
országot direkt, hogy bizony-bizony ez a fickó odakint olyan képzést kapott, ami nem
feltétlenül biztos, hogy a magyar és az európai nemzetbiztonság szempontjából nekünk
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előnyös élmény. Tehát nekem azért az élmények tárháza az elmúlt tízegynéhány esztendőben
eléggé mélyen és különböző szélsőségek mentén történt. Tehát azzal, hogy a törvény egy
európai uniós jogharmonizációnak a része, azzal nem sok mindent kell hogy kezdjünk, hiszen
ez a vállalt kötelezettségünk. Az viszont, hogy az országban rend legyen, függetlenül attól,
hogy most valószínűsíthető, mint ahogy Felkai úr elmondta, hogy ez az Európai Unió részéről
is módosításra fog kerülni, attól még nekünk az alapokat azért a helyére kéne tennünk.

Tehát én maximálisan egyetértek a módosítás szellemével, hogy az országban azért
mégiscsak rend kéne legyen, ezen belül természetszerűleg mindazokat, akik jó szándékkal
jönnek és momentán nem csupán csak ugródeszkának szánják Magyarországot, mint ahogy
többségében adott esetben az tetten érhető, hogy az ide illegálisan bekerülő emberek egy jó
része Magyarországot csak egy ugródeszkának akarja használni, és amikor itt megszerzett
bizonyos jogokat, abban a másodpercben el is megy. Tehát, még egyszer mondom, nagy
empátiával viseltetve a dolgok lényege iránt, hiszen a magyarjaink az elmúlt évszázadban
egyszer-kétszer már, sőt, évszázadokban meg kellett éljék a menekültek savanyú kenyerét
történelmi visszatekintésben, én magam is ennek a híve vagyok, és, mondom, emberként is
igyekeztem ehhez így viszonyulni a szerb háború idején is, de attól még jól lenne, ha kicsi
hazánkban azért rend lenne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Simon Miklós képviselő úr!

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én egyetértek
a módosítás szellemével, hogy őszinte legyek. Ezt azért mondom, mert nyírbátori
képviselőként volt szerencsém vagy szerencsétlenségem végigélni azt, amilyen hatást az
idegenrendészeti befogadó állomás gyakorolt a városra, Nyírbátorra és a térségre.

Tehát én tisztelettel azt kérdezném önöktől, hogy rendelkeznek-e statisztikával azzal
kapcsolatban, hogy az ilyen befogadó állomások települései milyen bűnügyi statisztikával
rendelkeznek. Mi azt látjuk, hogy a bűnözés a térségünkben Nyírbátorban a legnagyobb.
Nyilván nem emiatt csak, de ezek a dolgok is hozzájárulnak, hogy korábban befogadtak egy
menekültet, nyilvánvalóan megélhetési gondokkal küzdöttek ezen emberek, a rendőrség
bevitte vagy a határőrség, utána kiszabadult, eltávozásra engedték, a városban tette a dolgát,
és nyilván előbb-utóbb ez valamiféle bűncselekményhez vezetett. Merthogy nyilvánvalóan ők
szeretnének valamilyen módon megélni. Tehát a lényeg az, hogy rendben van, hogy
biztosítani kell a menekültek jogát, ugyanakkor - mint ahogy Tóth Gábor képviselőtársam is
kifejezte - a befogadó államnak is vannak jogai, mégpedig a közbiztonságot illetően. És úgy
láttuk, hogy sajnálatos módon ezek a jogok a térségünkben sérültek. Remélem, hogy ez a
törvény lehetőséget fog teremteni arra, hogy ez a csorba kiköszörülésre kerüljön.

Egy másik kérdésem lenne a Belügyminisztérium képviselőjéhez, mégpedig hogy
2011. május 20-áig kell a biometrikus azonosítókat bevezetni. Az Európai Unió lehetőséget
adott 2012. május 20-ig, de Magyarország vállalta azt, hogy egy év alatt megcsinálja ezt. Mi
indokolja ezt a döntést? Nem lett volna jó esetleg több évi költségvetésbe elhúzni ennek a
hatását? Mert nem lesz egy alacsony költségű művelet a mágneskártyának a bevezetése, ami
tartalmazza a fényképet és az ujjlenyomatot.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A megítélésünk
szerint nem véletlenül nem támogattuk a plenáris ülésen a törvény sürgős tárgyalását, amit
szeretnék is egyből kérdezni, hogy azt aztán mi indokolja. Tehát azt szeretném megtudni a
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Belügyminisztérium képviselőjétől, hogy ezt a törvényt most miért kell sürgősséggel
tárgyalni. Ezzel a törvénnyel kapcsolatban is nagyjából ugyanaz a meglátásunk, mint
általában azzal, amit eddig a kormány behozott, hogy még ha bizonyos részeivel egyet is lehet
érteni, sőt, még akár a szellemiségének egy részével is, hiszen vannak benne haladó dolgok is,
és természetesen az országban a rend megteremtése az egy fontos nemzeti érdek, de az biztos,
hogy ez a törvény nem azt fogja eredményezni. Összecsapott, elkapkodott, pontatlan, rossz
törvény van előttünk szerintem döntő többségében. Például, ha már a biztonságnál tartunk:
közbiztonság meg nemzetbiztonság általános szabályához kötni így - az pont ennyi - a
kiutasítás lehetőségét, és azt majd a hatóság megmondja, hogy ez pontosan mi, szerintem
jogállamban ilyen nem nagyon fér bele. Tehát azt talán ki kellene fejteni pontosabban, hogy a
közbiztonság meg a nemzetbiztonság, de főleg a közbiztonság megsértésének melyik része az,
amiért valakit ki lehet ebből az országból tessékelni.

A családi részre törvénybe iktatni, hogy a házasságkötés szándékát fogja a hatóság
vizsgálni! Azért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ki lesz az az ügyintéző, aki nem tudom, a
szerelmet fogja vizsgálni vagy a váltott sms-eket vagy mit. Nyilvánvalóan megfogható az
életközösség tud lenni.

Most nem akarok részletszabályokba belemenni, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy
számtalan ponton, még ha érthető is a szándék, pontosan a kapkodás miatt, az a megítélésünk,
hogy nem jó megoldásokat talál a törvény. Ezért fogunk mi egyébként sok módosítót beadni,
nyilván egyeztetve meg valószínűleg összhangban az előbb elhangzottakkal is, de egyébként
nem megfúrva, hanem jobbítva azokat a dolgokat, amelyek itt a törvény szelleméből láthatók.

Tudom, látjuk, hogy működik az ország meg a kormány, ez le lesz darálva, el lesz
fogadva, majd az élet eldönti, hogyan fog működni. Azt nagy tisztelettel kérjük szépen, hogy
legalább itt a bizottsági szakmai részen a módosítókról érdemben tárgyaljunk majd, mert azt
látjuk és azt gondoljuk, hogy számtalan megoldása a törvénynek nem azt fogja eredményezni,
mint ami a jóindulatú vagy jó szándékú célja volt az előterjesztőnek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz Dávid képviselő úr, és lezárnám a kérdések sorát.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor, ha így
összegyűjtjük a kérdéseket, akkor még élnék a kérdezés lehetőségével, illetve kifejtenénk a
véleményünket. Az LMP nevében is azt tudom elmondani, hogy ez a törvény sajnos
csatlakozik az elmúlt hónapok belügyminisztériumi törvényalkotási sorába, amelyben
egyértelműen egy represszív és ódivatú, lejárt szavatosságú büntetőpolitika és rendészeti
politika bontakozik ki, amely semmilyen módon nincs összhangban a mai világ trendjeivel és
a mai világ tudományos eredményeivel, illetve nincsen összhangban a nemzetközi
kötelezettségeinkkel.

Azt szeretném kérdezni konkrétan, a részletekbe belemenve, hogy mi indokolja vagy
mi volt az oka annak, hogy tizenkét hónap lett az őrizet maximális időtartama, amikor az
Európai Unió országainak háromnegyedében ennél rövidebb, beleértve Romániát,
Csehországot, de még sorolhatnám az országokat. Tehát mi az a speciális dolog itt
Magyarországon, ami önök szerint indokolja, hogy tizenkét hónapra kell ezt felvinni?

A másik, ami kifejezetten aggályos, és úgy látszik, a Belügyminisztérium visszatérő
fétisét jellemzi, hogy gyermekeket szeretne rácsok mögé küldeni a szabálysértési törvény
után, az pedig tényleg a fiatalkorúak őrizet alá vételének lehetősége, amely szerintem megint
kifejezetten az ENSZ gyermekjogi egyezményébe ütközik, és ebből a szempontból, már előre
jelezzük, amennyiben - képviselőtársamra reagálva - tényleg át lesznek darálva ezek a
törvények, akkor nagy valószínűséggel ismételten az Alkotmánybírósághoz fogunk fordulni.
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A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a bíróságok illetékességével, illetve
hatáskörével kapcsolatban az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal történt-e egyeztetés,
illetve milyen előkészületek történtek arra nézve, hogy a megyei bíróságok fel legyenek
készülve az ilyen ügyek tárgyalására.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám államtitkár úrnak a szót.

Dr. Felkai László válasza a feltett kérdésekre, elhangzott észrevételekre

DR. FELKAI LÁSZLÓ belügyminisztériumi közigazgatási államtitkár: No, akkor
konkrétan! Körülbelül a harmadik hetében, amikor kineveztek államtitkárnak, akkor
találkoztam az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának képviselőjével, nem csak eme törvény
kapcsán, de egyébként is. Akkor én mondtam neki egy dolgot, amit ismételnék, és szerintem
komolyan is gondoljuk, mondtam, hogy egy kormányváltás szükség szerint értékrendváltással
is jár; én mint közig. vezető nem minősítem, hogy jobb vagy rosszabb az értékrendje, mint az
előző kormánynak, de értékrendváltás. Egy értékrendváltásról két dolgot kell megjegyezni.
Egyrészt, egy értékrendváltás sohasem mehet odáig, hogy nemzetközi egyezményeket
szegjen, tehát a nemzetközi egyezményeket egészen biztos, hogy migrációs területen nem
fogjuk jogalkotással meg gyakorlattal megszegni. Kettő: azonban egy ország önállósága
elmegy odáig, hogy ami viszont a nemzetközi szerződések fölött van, és egy más kormány
megadta, azzal az ország szabadon rendelkezik, tehát visszaveheti. És akkor ez a
törvénytervezet egyébként, a menekültügyi része pont erről szól: egyezményt nem sértünk, de
amit közbiztonsági vagy egyéb okokból fontosnak tartottuk, hogy visszavegyünk, azt
visszavettük. Ez a filozófiai felvezetés, ha úgy tetszik.

A másik része, mert akkor tényleg menjünk sorrendben, hogy tény szerint mi igaz
vagy mi nem. Azt mondta a Menekültügyi Főbiztosság képviselője, hogy nem is nagyon
szereztek tudomást erről a törvénytervezetről. Ott, ezen a megbeszélésen szóba került a
törvénytervezet, akkor már a kezükben volt a törvénytervezet, tehát tényszerűleg ez így nem
igaz. Továbbá én azt mondtam ezen a megbeszélésen, igaz, hogy késve kapták meg, ezért
meghosszabbítom a határidőt, és amennyiben további határidő-hosszabbításra - persze az
ésszerűség határai között - szükség van, kérek visszajelzést. Visszajelzést nem kaptam – csak
a valóság kedvéért.

Egyébként felajánlottam ezen a megbeszélésen azt - akkor még nem tudva, milyen
észrevételek lesznek -, amennyiben személyes konzultációra igényt tartanak, engem
keressenek meg. Engem ez ügyben nem kerestek meg. Csak a tényeket, ugye?

Ahol én most elbizonytalanodom, hogy kaptak-e írásban visszajelzést vagy sem.
Tudniillik én valamennyi társadalmi szerveződés visszajelzését láttam elküldés előtt, a többi
társadalmi szervezet meg is kapta, pont az hangzott el, hogy megkapták. Ha az ENSZ
Menekültügyi Főbiztossága nem kapta meg, akkor én azért elnézést kérek, mert több mint egy
hónappal ezelőtt az előttem volt aláírva. Akkor, ígérem, hogy utólag meg fogják kapni.

A következő, hogy az Európai Unió tendenciáival ez a törvény mennyire van
összhangban. Az hangzott el, hogy nincs összhangban, szerintem összhangban van, és a
következőkkel bizonyítom. Az Európai Unió most több irányelvet is tárgyal. De akkor most
rögtön hadd tegyek egy zárójeles kitérőt, hogyha irányelvet tárgyal, akkor mennyiben van
időszerűsége, mennyibe nem. Van időszerűsége természetesen, tudniillik miről szól ez a
tervezet? Arról szól, hogy vannak már elfogadott irányelvek, az irányelvekben szerepel
elfogadási határidő, tehát ezeket harmonizálni kell, ha nem, akkor jönnek az Európai Unió
szankciói. Ettől függetlenül persze igaz az, hogy tárgyal irányelveket meg más normákat a
Bizottság, de az nem ment fel egy országot sem attól, hogy ezeket a jogharmonizációs
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kötelezettségeket az EU-normákban előírt határidőre elvégezze. Tehát igenis ennek nem csak
időszerűsége, EU-s jogból fakadóan kötelező jellege van.

Hogy az EU-s tendenciákkal mennyiben van ellentétben, mennyiben nem?
Magyarország mint leendő elnök nyilván tájékozódik arról, hogy milyen dossziék vannak
folyamatban, és mit akar prioritásként kezelni. Több migrációs tervezet közül van kettő,
amelynél esély sem látszik elfogadásra, éppen azért, mert a tagállamok között nagyon nagy az
elétérés, mert nagyon sokan a közbiztonsági szempontokat tartják szem előtt, és nem akarnak
más országcsoportokkal vagy az EU Bizottságával szemben engedményeket adni. Tehát a
befogadási irányelvnek, én úgy látom, esélye sincs. De olyannyira nincs esélye pillanatnyilag,
hogy elfogadják az EU-ban, hogy valószínűleg az lesz – prognosztizáció, amit mondok, tehát
nem biztos, hogy így lesz -, hogy a Bizottság visszavonja, mert alapvető tagországok nem
támogatják, és egy új, nem ilyen megengedő irányelvet fog előterjeszteni.

Ugyanez a helyzet az eljárási irányelvvel. Tegnap beszéltem a belga államtitkárral –
 ugye, adjuk át, vesszük át egymástól a feladatokat -, pillanatnyilag esély sincs arra, hogy az
eljárási irányelvet elfogadják, hanem pillanatnyilag az a valószínű, hogy a Bizottság
visszavonja, mert akkora tagállami ellenállás van, és újat fog beterjeszteni.

Tehát tény szerint nem igaz az, hogy az Európai Unió tendenciáival ellentétes.
Az őrizetet illetően. Az őrizetet illetően megint alapvető ténybeli ellentmondás van az

elhangzottak és a valóság között. Nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, de
megpróbálom elmondani, hogy az idegenrendészeti eljárás és a menekültügyi eljárás két
különböző eljárás. Ha valaki illegálisan lép Magyarországra, és még bizonyos jogsértéseket is
ezen kívül elkövet, akkor idegenrendészeti őrizetbe veszik. Az történik meg, amikor
idegenrendészeti őrizetbe került az illető súlyos jogsértések miatt, ami idegenrendészeti
őrizetet a bíróság egyébként jóváhagyja, akkor benyújt egy menekültügyi kérelmet.
Hivatkozik arra, hogy a menekültügyi konvenció alapján csak azért, mert valaki menekült,
nem lehet őrizetbe venni. Természetesen, ha a menekültek nincsenek idegenrendészeti
őrizetben vagy előzetes letartóztatásban bűncselekmény miatt, senki nem korlátozza a
szabadságukat. Na de azért, ha valaki idegenrendészeti őrizetben van súlyos szabályszegés
miatt, egy menekültügyi kérelem benyújtása természetesen nem jelenti azt, hogy meg kell
szüntetni az idegenrendészeti őrizetét. Tehát ilyen alapon, hogyha valakit szabadságvesztésre
ítélnek, de írt egy menedékjog iránti kérelmet, ki kéne engedni a börtönből. Ez nevetséges!
Miszerintünk az Európai Unió, a genfi egyezmény nem ezt mondja. A genfi egyezmény azt
mondja, hogy csak azért, mert az illető menekült, és mint menekült mondjuk adott esetben
illegálisan lépte át a határt, mert ez valóban előfordulhat, csak ezért nem lehet őrizetbe venni.
De, hangsúlyozom, itt arról van szó, hogy az idegenrendészeti őrizetben lévők tömegesen
nyújtanak be menekültkérelmet és kérik a szabadon bocsátásukat. Na, ezt nem, tehát azért a
kettő között tegyünk éles különbséget! És hozzáteszem, hogy ezek bíróság által jóváhagyott
idegenrendészeti őrizetek.

Hogy miért tizenkét hónap? A következő: idáig hat hónap volt, felemeljük
tizenkettőre. Az Európai Unió tizennyolcat enged meg. Tehát megint az jön, amiről én a
bevezetőben beszéltem, hogy egy országnak a szuverenitásába belefér, hogy a jogszabályi
keretek között közbiztonsági szempontból hogy tölti ki az űrt. Úgy töltjük ki, hogy felemeljük
tizenkettőre, de a tizennyolcnak alatta maradunk.

Miért emeljük fel tizenkettőre? Azért emeljük fel tizenkettőre, mert az afrikai
országokból származóknál, miután megszületett a kiutasításról szóló döntés, nagyon nehéz
elérni, és a jelenlegi hat hónap alatt sokszor nem is sikerül, hogy az illető ország visszafogadja
őt. Mert ha valakit kiutasítanak, akkor vissza kell valamelyik országnak fogadni, alapvetően
annak az országnak, amelyiknek ő állampolgára. Igen, de most innentől kezdve elindul egy
hercehurca. Először is: amilyen nevet mond, az vagy igaz, vagy nem, vagy, nem tudom én,
tényleg Nigériának az állampolgára vagy nem, mert akkor bemondás alapján megpróbálja a
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hatóság identifikálni. Ez is sok esetben hosszú hónapok kérdése, mert valótlan adatot mond.
De mondjuk valamilyen okból mégis sikerül, utána meg kell keresni az illető országot, és
akkor az illető ország vagy elismeri állampolgárának vagy nem ismeri el. Akkor utána nem
mindegyik afrikai országban olyan a közigazgatás, hogy erről, nem tudom én, harminc napon
belül döntenek. Ha elismeri, akkor az még mindig kevés, mert akkor megfelelő útiokmánnyal
el kell látni. Tehát sok esetben előfordul, hogy miután az őrizet maximuma jelenleg hat
hónap, a súlyos jogsértést elkövetőt ki kell engedni, mert letelik a hat hónap, de ugyanakkor
még a visszafogadásnak a feltételrendszere nem állt össze. Tehát a tizenkét hónapnak ez az
indoka.

A Fővárosi Bíróságot illetően: a menekültügyi eljárás szabályai szerint a bíróságnak
hatvan napon belül el kell bírálnia a menekültügyi kérelmet. A Fővárosi Bíróság esetenként
nyolc-tíz-tizenkét hónap alatt bírálja el, amit megközelíthetnék közigazgatási vagy közpénz-
takarékossági okokból, tudniillik hogy addig kell neki Magyarországon bizonyos ellátásokat
biztosítani a hatvan nap helyett, de én nem ezt teszem, hanem azt mondom, hogy ezek az
emberek, akik egyébként mentálisan sérült helyzetben vannak, most tételezzük fel, hogy
valódi menekültek vagy ahhoz közeli helyzetről van szó, ezek az egyébként is
bizonytalanságban, idegen kultúrában élő, nyelvet vagy beszélő, vagy nem beszélő, de inkább
nem beszélő emberek további egy éven keresztül azt sem tudják, mi lesz velük. Ebből vannak
az éhséglázadások, ebből van az, hogy erőszakosan elfoglalnak épületeket. Most a
Menekültügyi Főbiztosság előtt, azt hiszem, a napokban hat meghatározott nemzetiségű
ember éhségsztrájkolt, abból négynek jövő márciusra meg körülbelül decemberre tűzték ki
március után a bírósági kérelmét. Szóval ezt akkor mindenki bírálja el, hogy ez a jelenlegi
helyzet így korrekt-e vagy sem. Azt mondtuk, hogy amennyiben a bíróságok között
szétterítjük, akkor értelemszerűen az időszerűség jó, ami nemcsak az államnak jó költség
szempontjából, de jó az illetőnek, mert nincs bizonytalanságban.

Az eredeti koncepciónk szerint valamennyi megyei bíróság eljárt volna, a
törvénytervezetben az szerepel, hogy az ítélőtábla szerinti megyei bíróság, ez lényegében
kettőt jelent a fővárosin kívül: a debrecenit meg a szegedit, mert van még másik két ítélőtáblai
székhely, de ott nincs befogadó állomás. Először is az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot
megkerestük, az OIT Hivatalának az egyetértő véleménye nálunk van. Akkor nem tudom,
hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy felülbírálhatja az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak
a véleményét. Az OIT Hivatala ezzel egyetértett. Egyetértett. A Fővárosi Bíróság ezzel nem
értett egyet, mert, nem minősítem, de nyilván egy hatáskörcsökkenést, -megszűnést egy
szervezet nehezen ért meg, de azt gondolom, hogy az OIT Hivatala ennél magasabb szintű

szerv. Ezek a formai indokok.
Tartalmilag a következőt mondom: tény szerint nem igaz az, hogy képzetlen bírókhoz

kerül a következők miatt. Valamennyi megyei bírósági bíró most is eljár idegenrendészeti
ügyben. Amit tíz perccel ezelőtt mondtam, az igaz, hogy az idegenrendészet és a menekültügy
nem azonos, de azért, mint ahogy most is egy törvénybe kerül a három törvény módosítása,
így azért rengeteg az azonosság közöttük a fogalommeghatározástól kezdve az eljárásig és így
tovább. Tehát nem igaz, hogy képzetlenek ezek a bírók, nem igaz, hogy nem értenek hozzá
ezek a bírók, nem igaz, hogy látszatügyeket intéznek, látszat módon fogják intézni. Én még
azt sem hozom föl érvként, bár mondhatnám, hogy nézzük meg a Pp.-módosításokat vagy
bármely eljárási törvény módosítását, egyik hónapról a másikra jönnek be teljesen új,
vadonatúj bírói hatáskörök. Akkor hogy lehet az, hogy teljesen új típusokat az egyik bíróság
be tud fogadni és le tud kezelni két hónapon belül, itt meg egy rokon típust nem tud lekezelni?
Szóval szerintem ez logikailag nem áll össze.

Azonkívül amikor húsz megyére terjesztettük volna ki, akkor megnéztük, tíz és húsz
között van azoknak az ügyeknek a száma, amivel egy megyei bíróság ügyterhe
megemelkedett volna. Mi az akkor ehhez képest, amikor több száz ügy van? Az a tíz és húsz
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ügy mennyiben nem dolgozható fel vagy mennyiben jelent új dolgot meg plusz munkaterhet a
bíróság számára? - ezt nem tudom.

A hatástanulmányt illetően: a hatástanulmányt nem tudom értelmezni abban az
értelemben, hogy itt nagyon különböző intézményekről van szó, egységes hatástanulmány
természetesen nem készíthető. De hogyha a kérdés arra irányul, hogy egyes intézményekre
készült-e - természetesen. És akkor most már rátérek mondjuk a biometrikus azonosítóra:
arról, hogy a biometrikus azonosító mennyibe kerül, hát hogyne készült volna, különben ki
kellett volna írni a közbeszerzési eljárást, nem tudtuk volna, hogy mennyibe kerül.
Természetesen készült. És hogy miért csináljuk meg két lépésben? A következő miatt
csináljuk meg két lépésben: az EU valóban azt mondta, hogy két lépésben lehet ezt
megcsinálni, de kiszámítottuk, hogy ha egy lépésben vezetjük be ezt a csipkártyát, az
költségvetési szempontból olcsóbb, most nem beszélve a munkateherről, meg kétszer kell
kodifikálni, szóval költségvetési szempontból olcsóbb. Egyébként 540 millió forintba kerül a
teljes, tehát a kétlépéses biometrikus bevezetés együttesen, ki fogjuk írni szerintem másfél
hónap múlva közbeszerzési eljárásra, és májusig egyébként bevezetjük mind a kettőt.

Hogy mi indokolja a sürgősséget? A sürgősséget az indokolja, hogy különböző
jogharmonizációs kötelezettségek, tehát határidők vannak, ezek közül van, ami jövő április,
jövő május, van, ami január, van, ami december. Tudjuk, hogy a parlamentnek az utolsó
másfél hónapját elviszik az adók és a költségvetési törvények, és ezért nem akartuk
kockáztatni, hogy december végéig nem fogadja el a parlament, mert akkor viszont
késedelembe esnénk. Van olyan jogharmonizáció, amivel nem, de van, amivel már
késedelembe esnénk.

A házasságkötés meg hogy ki fogja megítélni a látszatházasságot. A következő: nincs
szó új jogintézményről. Mondok egy példát, mondhatnék a polgári jogból számosat, de
mondjuk mondok egy adóügyit: bizonyos jövedelmek adómentesek, bizonyosak nem, és az
adóhatóságnak most is megvan az adótörvényben az a joga, hogy minősítsen szerződéseket
abból a szempontból, hogy azok a joggal való visszaélésnek minősülnek-e vagy sem. Tehát ha
valaki csak azért köt egy olyan szerződést az adóhatóság megítélése szerint, hogy kibújjon az
adó alól, akkor az adóhatóság azt mondja, hogy őszerinte ez egy színlelt szerződés, ez nem
igaz, kiveti rá az adót, és az az illető, akire kivetették, az majd elmegy a bíróságra, és a
bíróság megállapítja, hogy kinek van igaza. Tehát itt valójában nem másról van szó, mint egy
számtalan esetben már élő intézményről, hogy ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy itt egy
színlelt, most a szó polgári jogi értelmében, de egy színlelt aktusról van szó, akkor azt
mondja, hogy őszerinte ez színlelt, azért kötötték, hogy a jogot kijátsszák, és amennyiben a
másik fél vitatja, akkor majd a bíróság ítéletet hoz. De létező jogintézménynek erre az
intézményre való átültetése történt, nem egy minőségileg új dolognak a megszemélyesítése.

Hogy személyes jelenlétnek miért kell lennie? Kell lennie természetesen személyes
jelenlétnek a bíróság előtt a következő megfontolásból: az esetek jelentős részében benyújtja
az illető a menedékkérelmet, aztán eltűnik az országból. Na most, ha személyes jelenlét van,
és nem jelenik meg, akkor rögtön egy érv arra, hogy mennyire komolyan gondolta a
menekültstátuszt Magyarországon. Úgy egyébként meg ebben semmi rendkívüli nincs,
gondoljunk arra, hogy mondjuk a büntetőügyekben szintén letartóztatásban van az illető, és
ettől függetlenül, ha a bíróság tárgyalja az ügyét, ugyanúgy a letartóztatott is megjelenik a
bíróság előtt. Tehát önmagában az, hogy valakinek a szabadságát korlátozzák, ez nem zárja ki
azt, hogy a bíróság egy tisztességes eljárás keretében elbírálja a kérelmét.

Ha valamire nem válaszoltam, akkor szívesen megteszem.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Úgy gondolom, hogy elég kimerítő és elég
alapos választ kaptunk mindenkinek a kérdésére, nem emlékszem arra, hogy valakinek a
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kérdésére nem érkezett volna válasz. Kérdezem azért a bizottságot, hogy esetleg maradt-e
képviselőtársaimban még kérdés. (Nem érkezik jelzés.) Nem.

(Jelzésre:) Látom, hogy dr. Ambrus Ágnes úrhölgy jelentkezik. Szeretném
tájékoztatni, hogy igazából reagálásra és tanácskozásra nem adtuk meg a lehetőséget, csak
hozzászólásra egy körben. Úgy gondolom, hogy egy nagyon rövid reagálásra adnék
lehetőséget.

Dr. Ambrus Ágnes válasza elhangzott kérdésekre

DR. AMBRUS ÁGNES, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-európai
Regionális Képviseletének vezető munkatársa: Köszönöm szépen, csak azért, mert úgy
éreztem, hogy Tóth Gábor és dr. Simon Miklós képviselő urak nem kaptak visszajelzést. Én
Tóth Gábor úrnak azt mondanám, hogy természetesen ez a fajta igény a rendre és a
rendezettségre teljesen jogos, és pontosan ezért a genfi egyezménynek van egy olyan
rendelkezése, amelynek alapján a súlyos bűncselekményeket elkövető és nemzetbiztonsági
kockázatot jelentő személyeknek nem adható meg a menedék. Tehát maga a genfi egyezmény
zárja ki. Egy magyar eljárási garancia pedig az, hogy ebben az eljárásban, a menedékjogi
eljárásban a Nemzetbiztonsági Hivatal, illetve most már az Alkotmányvédelmi Hivatal részt
vesz, és ez garantálja azt, hogy akik nem érdemesek a menedékre, azok nem kapják meg.

Dr. Simon Miklós képviselő úrnak szeretném azt elmondani, hogy a nyírbátori őrzött
szállás három-négy éve - én két-, háromhavonta felkeresem ezeket a létesítményeket -, úgy
működik, mint egy nagyon-nagyon szigorú fokozatú börtön. Ez azt jelenti, hogy napközben is
be vannak zárva az emberek a cellákba. Ezért azt gondolom, hogy ők nem gyanúsíthatók
valószínűleg azzal, hogy bűncselekményeket követnek el a környéken. Amit én el tudok
képzelni, és ami miatt a bűncselekmények száma megnövekedhetett, az talán az, hogy a
150 fős őrzött szállás kapacitása 600-ra növekedett az elmúlt időszakban, ami azt jelenti, hogy
megnövekedett őrlétszámra van szükség ennek a működtetéséhez, ami azt jelenti, hogy ennyi
rendőrt ki kellett vonni a közterületekről. Tehát én csak azt tudom elképzelni, ha több a
bűncselekmény, akkor lehet hogy ez azzal függ össze, hogy kevesebb rendőri kapacitás áll
rendelkezésre a környéken, mert azok, akik ott be vannak zárva, nem tudnak kimenni és
bűncselekményt elkövetni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Államtitkár úr!

További kérdések, vélemények; válaszok

DR. FELKAI LÁSZLÓ belügyminisztériumi közigazgatási államtitkár: Csak meg
szeretném köszönni, hogy egy olyan kérdésre választ adott, amit én véletlenül kihagytam.
Ugyanis valóban volt egy olyan kérdés, hogy miért ilyen gumifogalom van, hogy
nemzetbiztonsági meg közbiztonsági kockázat. Pontosan idézte a menekültügyi egyezményt,
ami arról szól, hogy aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent, az az országba nem. Ennél
konkrétabbat a menekültügyi egyezmény nem fogalmaz meg. És teljesen természetes, minden
ország önvédelmi jogába beletartozik, így általában, aki nemzetbiztonsági kockázat… (Dr.
Harangozó Tamás: Közbiztonsági.) - közbiztonságira ugyanez - …ugye, azt nem.

ELNÖK: (Jelzésre:) Simon Miklós képviselő úr!

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Igaza van Ambrus Ágnesnek, én három-négy évvel
ezelőtti állapothoz viszonyítottam. Tehát három-négy éve bűncselekmények sorozatát
követték el sajnálatos módon.

Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy emlékeim szerint tavaly vagy tavalyelőtt
történt az a módosítás, miszerint az ítélőtábláktól elhozták ezt a jogosítványt, amikor
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menekültügyi kérdésekben döntöttek. Mikor volt ez? (Dr. Nagy Boldizsár: Sose volt
ítélőtábla!) Vagy megyei bíróságoknál. (Dr. Ambrus Ágnes: Sok-sok évvel ezelőtt a Pesti
Központi Kerületi Bíróság járt el, most már…)

ELNÖK: Tartsuk meg a bizottsági kereteket, elnézést! Köszönöm szépen.
Képviselő úr, befejezte?

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, és utána
lezárom a kérdéseket.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Sok mindenre kaptunk választ, sok
minden még lehet hogy engem is meggyőzött, de azért azt nem bírom szó nélkül hagyni - ne
haragudjon, államtitkár úr -, ahogy a törvény fogalmaz, hogy a házastársi életviszonyra
vonatkozó szándékot az adójog területéről hozott analógiával kívánják megoldani.
Semmiképpen nem szeretném minősíteni, de erről még biztosan sokat kell beszélgessünk,
mert ez egy elég meredek analógiai kísérlet a dologban szerintem. Nem tudom, hogy érzelmi
és emberi szándékokat ilyen, mondjuk az adójog területéről áthozott analógiával hogy fognak
tudni a kedves kollégák megítélni, szerintem ez nem túl szerencsés megoldás.

Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, miután általános vitára alkalmasságról kell most
döntenünk, ki az, aki támogatja a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát. (Szavazás.)
Tizennégy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)
Három.

A bizottságunk általános vitára alkalmasnak tartja.
A bizottságunk ajánlását szóban fogjuk elmondani. Javaslatot tennék dr. Simon Miklós

személyére a többségi vélemény előadójaként. Nem tudom, a kisebbségi véleményt szeretné-e
valaki előadni? (Nem érkezik jelzés.) Nem. Akkor a bizottságunk ajánlását, amennyiben
mindenki egyetért vele… (Senki sem jelzi, hogy ellenvetése lenne.) …Simon Miklós képviselő
úr fogja majd jövő héten kedden elmondani a plenáris ülésen.

Köszönöm szépen. Napirendi pontjaink végére értünk, bezárom az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Farkas Cecília


