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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5948. szám)  

(Módosító javaslatok megtárgyalása)  

Meghívottak: 

A Belügyminisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bíró Márk (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Básthy Tamás (KDNP) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Bíró Márknak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
 

Megjelent 
Dr. Konyhás Szilvia igazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Elnök úr kérte, hogy vezessem le a bizottsági ülést, mert közbejött neki 
a hivatalban egy megbeszélés.  

Elsőként szeretném köszönteni régi-új képviselőtársunkat, dr. Mátrai Mártát! Örülünk, 
hogy újra itt vagy, és erősíted a bizottságunkat. A határozatképesség megállapítására kerülne 
sor. 8 fő van jelen, és öten adtak helyettesítést. Elnök urat jómagam helyettesítem, Földi 
Lászlót Bíró Márk képviselő úr, Básthy Tamás alelnök urat dr. Mátrai Márta képviselő 
asszony, Vargha Tamást Tamás Barna képviselő úr, dr. Simon Miklóst pedig Kulcsár József 
képviselő úr, így tehát a bizottságunk határozatképes.  

Javaslatot teszek az elfogadott napirendi pontokra. A kiküldött napirendi javaslathoz 
képest nincs változás: egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló, T/5948. számú törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendipont-
javaslatommal egyetért. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

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

Rátérnénk a napirendi pontunkra, az egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/5948. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalására. Köszöntöm körünkben Simonné dr. Berta Krisztina 
helyettes államtitkár asszonyt a Belügyminisztérium részéről és dr. Konyhás Szilvia igazgató 
asszonyt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részéről! A kiosztott március 9-ei 
ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a kormány álláspontját fogom kérdezni, majd azután 
szavazunk. Ha kérdés merül fel, kérem képviselőtársamat, hogy jelezzék! 

Az 1. ajánlási pontban Szabó Timea képviselőtársunk módosító javaslatáról kell 
döntenünk első helyen kijelölt bizottságként. Először házszabályszerűségről kell döntenünk, 
hogy a módosító javaslat túlterjeszkedő-e. Kérdezem a kormány álláspontját.  

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

az 5948/9-es. Igen, a mögöttes jogszabály a Ket. ezt szabályozza. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag a kérdésem az volt a továbbiakban, hogy 

házszabályszerűnek tartjuk-e a képviselő asszony által benyújtott módosító javaslatot. A Ház 
álláspontja az, hogy a képviselő asszony javaslata túlterjeszkedő, miután a 13. § nincs 
megnyitva, így ebben a kérdésben teszem fel a szavazásra a kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő asszony által benyújtott módosító javaslat túlterjeszkedett? Kérem, 
szavazzunk ebben a kérdésben! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A 2. pontban dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

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

kormány nem támogatja, tekintettel arra, hogy az egész „EU Kék Kártya”-engedély a magas 
szintű képzettséggel rendelkezőkre vonatkozik, ezek számára biztosítja a munkavállalást. 
Jelen javaslat egy más szintről beszél, tehát ebben a jogharmonizációban ez nem oldható meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja a képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazattal az egyharmadot sem kapta meg. 
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A 3. pontban ismételten dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata szerepel. A 
kormány álláspontját kérdezem. 

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

kormány nem támogatja ezt a javaslatot; azért nem, mert abszolút diszkriminatív lenne, tehát 
bizonyos országonként határozna meg kvótát. A kvótameghatározásra – nyilván nem 
országonként és diszkriminatíven – most is lehetőség van a jogszabályok szerint az NGM-
miniszter részére. (Tóth Gábor az ülésterembe érkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés. (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő nem. Közben kiegészült a bizottságunk Tóth Gábor 
képviselő úrral. Bizottságunk nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta meg. 

A 4. pontban Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

kormány nem támogatja; az a véleménye, hogy nem diszkriminatív, hiszen erre van lehetőség, 
hogy a nemzeti jogszabályokon belül ezt megköveteljük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14 nemmel egyhangúlag nem támogattuk, és az egyharmadot sem 
kapta meg. 

Az 5. ajánlási pontban Szabó Timea képviselő asszony javaslata szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. A szándékkal egyetért, de véleménye szerint a fogalmazással már 
most megoldott a szövegben az elérni kívánt cél. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 12 nemmel és 2 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

A 6. ajánlási pontban Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata szerepel. A 
kormány álláspontja? 

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

kormány ezt se támogatja, egész egyszerűen azért, mert azt kell tudomásul venni, hogy itt 
végső soron ezt a kedvezményezett letelepedetti jogállást egy korábbi menekült- vagy 
oltalmazotti státusz alapozta meg, és ha az visszavonásra kerül, akkor ezt meg kell vizsgálni. 
Ebben a szövegben egyáltalán nincs benne, hogy negatív, és a hatóság valószínűleg meg fogja 
állapítani az itt-tartózkodását, de nyilvánvalóan egy helyzetmódosulás van az alap miatt, ezért 
kell megvizsgálni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14 nemmel egyhangúlag nem támogattuk, és az egyharmadot sem 
kapta meg.  

A 7. ajánlási pontban Borbély Lénárd képviselő úr javaslata szerepel, amely összefügg 
a 8-assal is, de külön fogunk róla szavazni. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
kormány mind a kettőt támogatja; ezek jogtechnikai és javító jellegűek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a 7. ajánlási pontot? (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen.  
A 8. ajánlási pontban ismételten Borbély Lénárd képviselő úr javaslata szerepel. A 

kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
A 9. ajánlási pontban Szabó Timea képviselő asszony javaslata szerepel. Kérdezem a 

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

kormány nem támogatja. A céljával egyetértenénk, de a javaslat is pontatlan, tehát nem tudjuk 
támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazattal és 2 
tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg.  

A 10. ajánlási pontban Szabó Timea képviselő asszony javaslata szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

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

kormány nem támogatja. Pillanatnyilag a hatályos irányelv ismeri ezt a listát, tehát idő 
előttinek tartjuk a kivételét, amíg az irányelv-módosítás nem történik meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, 

hogy ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nemmel 
egyhangúlag nem támogattuk, és az egyharmadot sem kapta meg. 

A 11. ajánlási pontban Szabó Timea képviselő asszony javaslata szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

kormány támogatja; elfogadja, hogy javít a szövegen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem a 

bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 14 igen szavazattal egyhangúlag 
támogattuk. Az ajánlási pontjaink végére érkeztünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan 
módosító javaslatról, amit még meg kellene tárgyalnunk. (Nincs jelzés.) Ha nincs ilyen, akkor 
köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és igazgató asszonynak a megjelenést. A 
mai bizottsági ülést lezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)  

 

 Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


