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Napirendi javaslat 
 

 
1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői  
 

2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS  
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió tagállamainak külső 
határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak 
rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról [COM (2013) 95, 
2013/0057 (COD)]  
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határregisztrációs rendszer és a 
regisztrált-utas program tekintetében az 562/2006/EK rendelet módosításáról 
[COM (2013) 96, 2013/0060 (COD)]  
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a regisztrált-utas program 
létrehozásáról [COM (2013) 97, 2013/0059 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ. 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján) 
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Bíró Márk (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Dorosz Dávid (független) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  

 
Jelenlévők 

Dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 12 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. 15 fő személyesen van jelen, négyen pedig helyettesítési megbízást adtak, a 
bizottságunk 19 fővel határozatképes. 

A kiküldött meghívónkhoz képest nincs változás. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására. A szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10749. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott javaslatok megtárgyalása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
asszonyt és dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes asszonyt a Belügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! A szeptember 12-ei ajánlásból fogunk dolgozni a szokásos 
menetrendben. Természetesen az összefüggő ajánláspontokról együttesen szavazunk. 

Az 1. ajánláspontot bizottsági módosító javaslatként a javaslatok végén fogjuk 
megtárgyalni. Ebből következően a 2. ajánlásponttal kezdjük, melyben Szabó Timea és 
Dorosz Dávid képviselők, illetve Schiffer András képviselő tesz javaslatot. Erről kérdezem a 
Belügyminisztérium álláspontját. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot fogok mondani. A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

4 igen szavazattal, 16 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 3. pontban Staudt Gábor képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Két képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 

1 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság támogatásának 
egyharmadát sem kapta meg a javaslat. 

A 4. pontban dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslatát találhatjuk. Kérdezem a 
Belügyminisztériumot az álláspontjáról. 
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MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
1 igen szavazattal, 18 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 5. pontban Vágó Gábor és Schiffer András javaslatát találhatjuk. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 16 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
4 igen szavazattal, 16 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 6. pontban Papcsák Ferenc, Riz Levente, Wintermantel Zsolt, Kovács Péter és dr. 

Vas Imre, illetve Ughy Attila képviselő urak javaslatát találhatjuk. Megkérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja, de szeretném jelezni a tisztelt bizottságnak, hogy ebben a kérdésben, amelyet 
ez a módosító tartalmaz, a mai napon még egyeztetés zajlik. Várhatóan kapcsolódó módosító 
indítvány benyújtására fog sor kerülni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az előterjesztők közül itt ül dr. Vas Imre képviselő úr. Megkérdezzük az ő 

véleményét az elhangzottakról. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A javaslat azt tenné lehetővé, hogy ne csak a Fővárosi 

Önkormányzat jelölhessen ki ilyen területet, hanem a kerületi önkormányzat is, tekintve, hogy 
mind a kettő helyi önkormányzatnak minősül. 

 
ELNÖK: Ha szabad annyi megjegyzést hozzáfűzni, hogy utalt az államtitkár asszony 

arra, hogy a mai napon még lesznek ebben az ügyben egyeztetések, arra szeretném felhívni a 
figyelmüket, egyrészt mint érintett, vagy - hogy mondjam - gyakorló kerületi polgármester, 
hogy ha a fővárosi rendeletben szabályozottaktól eltér a kerületi rendeletben szabályozott kör, 
akkor az a jogalkalmazásban komoly fennakadásokat fog okozni. 

Tehát én a magam részéről erre figyelemmel lennék. A javaslat alapvetően jó, és 
nyilván a kerületeknek megadja azt a lehetőséget, mint akár a parkolás esetében, hogy a 
főváros egy megállapodással átadja ezt. De ehhez, hogy ezt a célt elérjük, egy más típusú 
javaslatot, szerintem egy másképp megfogalmazott javaslatot kell benyújtani, különös 
tekintettel arra, hogy az a feltételezésem, hogy a módosító javaslat abban a tévhitben készült, 
hogy a főváros területén azokra a területekre, melyek a kerületek kezelésében állnak, a 
főváros nem alkothat rendeletet. De alkothat, viszont ha attól eltérő rendeletet alkotna meg a 
kerület, még egyszer mondom: egyrészt követhetetlen lenne az állampolgárok számára, 
másfelől a jogalkalmazásban, annak érvényesítésében fennakadásokat okozna. 

Tehát én annak örülnék, ha ez az egyeztetés megtörténne, de erre figyelemmel.  
Képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, majd a minisztérium képviselőjével még fogunk erről 

tárgyalni, ha jól emlékszem, jövő héten szavazunk erről a plenáris ülésen, és addig még lehet 
egyeztetni. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár asszony! 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Elnézést, csak ha már így belebonyolódtunk, szeretném tájékoztatni önöket, hogy a 
Főpolgármesteri Hivatallal, illetve a kerületek szövetségével zajlik a tárgyalás. Nem az én 
szintemen, hanem följebb. Nagyjából arról szól a tárgyalás lényege, hogy hogyan tudjuk 
feloldani azt az ellentmondást, hogy a kerületek jogosítványa is megmaradjon, ugyanakkor 
egyetlen szabályozás legyen, és ne 23 a főváros területére. 

Van egy javaslatunk, most ha erre rábólint a Főpolgármesteri Hivatal is, illetve a 
kerületek is, akkor abból lehet egy olyan megoldás szerintünk, ami mindenkinek eleget tesz, 
és alkotmányos is.  

Most nem szeretném ismertetni ennek a konkrét tartalmát, mert nem az én tisztem, és 
még zajlik az egyeztetés. Ha minden igaz, akkor ez ma estére, legkésőbb holnap eldől, 
amennyiben mégsem, akkor a kormány szerdai ülésén el fog dőlni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csampa Zsolt alelnök úr, parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor az lenne a 

tiszteletteljes javaslatom a bizottság irányába, hogy miután az egyeztetés miatt a módosító 
javaslatot fenn kell tartani, akkor egy egyharmados támogatással gyakorlatilag engedjük át. 

 
ELNÖK: Tehát mindenki a lelkiismerete szerint szavazzon.  
Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy ki az, aki a javaslatot támogatja, azzal 

egyetért? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett a bizottság 
egyharmadának támogatását megkapta a javaslat. 

Itt jegyzem meg, elnézésüket kérve, hogy az imént tárgyalt pont összefügg a 6. és a 
11. pontokban foglaltakkal. 

A 7. pontban Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén, illetve Staudt Gábor képviselő urak 
tesznek javaslatot. Kérdezem a minisztérium álláspontját. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
1 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 8. pontban szintén Baráth, Vágó és Staudt képviselő urak javaslatát találhatjuk. 

Kérdezem az államtitkár asszonyt. 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

1 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 9. pontban Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén javaslata található. Kérdezem a 
minisztérium álláspontját. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. Szeretném megjegyezni, hogy a szabálysértési törvény tartalmaz – hogy 
mondjam… 

 
ELNÖK: Az anyagcseréből adódó biológiai szükséglet elvégzésére vonatkozóan 

szabályozást. (Derültség.) 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, a 

köztisztaság körében szabályoz. 
 
ELNÖK: Egyetértünk, ez túlszabályozása lenne a kérdésnek, ha ezt elfogadnánk. Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

 0 igen szavazattal, 14 ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 12. pontban szintén Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és Staudt képviselő urak javaslata 
található. Kérdezem a minisztérium álláspontját. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
1 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 13. pontban szintén Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és Staudt Gábor javaslata 

található, a minisztérium álláspontját kérem. 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság álláspontját kérdezem, ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

1 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Van-e olyan ajánláspont, melyről nem döntöttünk, de tudomásuk 
van róla, hogy kellene? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor javaslom, hogy térjünk át a bizottsági 
módosító javaslat megtárgyalására, illetve az arról való döntést hozzuk meg. 

Elsőként szintén a kormány képviselőjét, államtitkár asszonyt kérdezem. Parancsoljon! 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja, 

kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés. – Az elnök Laban Jánossal konzultál.) 

Tisztelt Bizottság! A közhiedelemmel ellentétben az a bizottsági módosító, amelynek 
a létéről én tudok, és támogatólag is lépnék fel mellette, az nem került önök elé, ezért 
elnézésüket kérem, de önök nem láthatták, hogy én most miről kérdeztem a véleményüket. 
(Dr. Vas Imre: Az 1., 10. és 14-es, nem?) Ezért az a javaslatom, hogy szerintem tekintsük úgy, 
hogy ez a szavazás nem történt meg, mert önök nem látják, amit én már láttam, mert ez nincs 
itt. Ez nem került benyújtásra, nem került kiosztásra, fogjuk fel technikai problémaként ezt a 
kérdést, és lendüljünk rajta túl rugalmasan. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépési adatainak rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról [COM 
(2013) 95, 2013/0057 (COD)]  
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határregisztrációs rendszer és a 
regisztrált-utas program tekintetében az 562/2006/EK rendelet módosításáról [COM 
(2013) 96, 2013/0060 (COD)]  
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a regisztrált-utas program létrehozásáról 
[COM (2013) 97, 2013/0059 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ. 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján) 

Javaslom, hogy térjünk át a második napirendi pont megtárgyalására. A szerdai napon 
lesz bizottsági ülésünk, vélhetően akkor mindenféle technikai akadály elhárul az elől, hogy 
szabályszerűen megtárgyaljunk egy bizottsági módosító javaslatot. Elnézést kérünk emiatt, de 
ez most így alakult. 

Köszönjük államtitkár asszonynak és munkatársának a megjelenést. 
Tisztelt Bizottság! A második napirendi pontunk a házelnök úr által véleményezésre 

bizottságunknak kiadott egyeztetési eljárás alá vont uniós tervezetek tárgyalása. 
Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium képviseletében dr. Berta Krisztina 

helyettes államtitkár asszonyt. Az uniós tervezeteket, ahogyan azt a futárpostában jeleztük 
önök felé, az Európai ügyek bizottsága honlapján tanulmányozhatták, véleményünket 
szeptember 30-ig kell kialakítanunk és megküldeni az Európai ügyek bizottságának. Ezért 
javaslom, hogy most tárgyaljuk meg a napirendi pontot. 

Felkérem helyettes államtitkár asszonyt az előterjesztés rövid ismertetésére a 
tárgyalási álláspontról. Parancsoljon! 

Dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
ismertetése 

DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. 

Röviden elmondanám, hogy ez 2008 óta napirenden van, hogy egészen pontos legyek, 
2008-as az ötlet, ami idén márciusban már három rendelet formájában került kiadásra a 
Bizottság által. Azt gondolom, hogy a központi eleme, amiért ezek a javaslatok létrejöttek, az 
mindenki számára pozitív és elfogadható. Gyakorlatilag tovább akarja fejleszteni a 
határellenőrzési rendszert, az integrált határellenőrzést, gyakorlatilag úgy, hogy a biztonságot 
megtartsa vagy fokozza, tehát a belső biztonságot, egyidejűleg tudomásul veszi azt a tényt, 
hogy folyamatosan növekszik a határokat, no pláne a külső határokat átlépő személyek száma 
évente. Ebből kifolyólag nyilvánvalóan új megoldásokra van szükség, és az új megoldás 
központi eleme ebben a technológiai fejlesztés lehet. 
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Idáig abszolút azt gondolom, hogy jó a cél, a biztonság megtartásával, minél gyorsabb 
határátkelést tegyen lehetővé sok millió ember számára, aki átlépi a határokat. 

Gyakorlatilag most két darab új rendelet megalkotására tett javaslatot a Bizottság. A 
harmadik rendelet a kettő függvényében a létező Schengen-határátlépési kódexet módosítaná. 
A két új elem egyike - és az egyik rendelet erről szólna - egy európai be- és kiléptetési, tehát 
határregisztrációs rendszer lenne. 

Ez a rendszer számunkra nem idegen, 13 olyan tagország, tagállam van, köztük 
Magyarország is, akik nemzeti határregisztrációs rendszert működtetnek. Ezek a nemzeti 
rendszerek azonban semmilyen módon nincsenek összekapcsolva, tehát tulajdonképpen csak 
és kizárólag akkor lehet értelmesen használni őket, ha a hozzánk belépett és regisztrált 
harmadik országbeli állampolgár itt is hagyja el az Európai Unió területét. Ha nem itt hagyja 
el, akkor a nemzeti rendszerünk nem tudja kimutatni azt, ami fontos lenne, hogy esetleg 
túltartózkodott, mennyit tartózkodott túl, egyáltalán hol tartózkodott. 

Egy ilyen európai rendszer ezt a problémát megoldaná. Nagyon sok célra lehetne 
használni, pontosabban az adott célon belül nagyon sok elemét lehetne használni. Egyrészt az 
illegális migránsok jelentős száma, a felénél jóval magasabb szám, amely túltartózkodásból 
adódik, tehát nem illegális belépésből, hanem a megengedettnél túltartózkodásból. Ez is 
követhető lenne. Nyilvánvalóan a statisztika és az elemzés, egyáltalán a szabályok, trendek 
jövőkép-elemzésére nagyon jó lenne ez a rendszer. 

Mindazonáltal van egy pár olyan probléma, amelyet nem üdvözöltek vagy szinte 
egységesen a javaslattal kapcsolatban felvetettek a tagállamok. Én igazából úgy mondanám el 
ezeket, hogy egészen pontosan mi lenne a magyar álláspont, amit javasolnánk, hogy 
fogadjanak el. 

Azok a tagállamok, így köztük hazánk is, akinek van saját nemzeti rendszere, az azt 
mondja, hogy a saját nemzeti rendszerét nem szeretné kidobni, tehát teljesen nyilvánvaló, 
hogy egy olyan európai rendszert kellene létrehozni, amely ráépül és technikailag valahogyan 
felhasználja, magába olvasztja a nemzeti rendszert. Ezzel a Bizottság nem ért egyet, mert azt 
mondja, hogy egy vadonatúj európai rendszer jobb lenne, talán kevesebb - hogy mondjam - 
fáradságot, gondot, hibalehetőséget hordozna magában, semmint 13 nemzeti rendszert 
magába foglalni. 

Mindazonáltal valószínűleg a számítások szerint az lenne az olcsóbb és az lenne a 13 
tagállamnak kifizetődő, ha a nemzeti rendszerét megtarthatná. 

Az elképzelés, a bizottsági javaslat arra irányul, hogy majd az elindulást követően, két 
év múlva legyen egy értékelés, és majd utána kerüljenek a biometrikus adatok bevezetésre. 
Sok tagállammal együtt azt gondoljuk, hogy ha képződik egy új rendszer, pontosan az új 
rendszer az új technológiákat kívánja alkalmazni, akkor ne két év múlva lehessen majd 
dönteni, hanem az első pillanattól kezdve foglalja magába a már több területen évek óta 
használt biometriát. 

Van még egy fontos elem, a megőrzési idő, tehát most pillanatnyilag a tervezet 6 
hónapos időintervallumra adna lehetőséget az adatok megőrzésére. Ezt kevésnek gondoljuk, 
tehát többet javasolnánk mi is és több tagállam is. 

Egy nagyon fontos elem még van, ez az új rendszer kiküszöbölné azt a kőkorszaki 
módot, ahogy most az egyes átlépéseknél az útlevélbe pecsételnek. Igen ám, ezt kiküszöbölné, 
ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen elavult módszer, nagyon nehéz és elég 
időigényes, ebből kifolyólag a főszabályt kiszámolni, hogy a 180 napon belül a 90 napi 
tartózkodás már eltelt, még mennyi van hátra, viszont mindenféleképpen a rendszernek a 
belépés időpontjában feltehetően automatikusan kellene erről tájékoztatni a belépőt, mert 
egyébként nagy káosz keletkezhetne. 
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Körülbelül ezek azok a pontok, amelyekkel a jelenlegi tervezetet módosítanánk. 
Egyébként a határregisztrációs európai rendszer úgy nagyjából mindegyik tagállam által 
elfogadható és érthető. 

A másik elem a regisztrált-utas program. A regisztrált-utas program gondolatisága és 
gondolatköre is tiszta, világos, mert abból indul ki, hogy nagyon sok harmadik országbeli 
állampolgár, főleg üzletemberek és különböző kategóriák rendszeresen utaznak be az Unió 
területére. Nyilván minden alkalommal ne kelljen a relatíve hosszas beléptetési idővel 
számolni. Igazán, bár nem teszi kötelezővé, de az elektronikus kapukkal van igazán 
szinkronban ez a regisztrált-utas program, ami azt jelenti, hogy előzetesen, ha egy online 
regisztrálással, majd egy személyes bemenetellel megszerzi a harmadik ország állampolgára 
ezt a státuszt, hogy ő regisztrált, innentől a biometrikus jelzés alapján gyakorlatilag vagy egy 
teljesen könnyített módon, külön sávban léphet át, vagy ahogy említettem, főként az 
elektronikus kapukon. 

Ami ennek hibájának látszik, és ami miatt most még nagyon kérdéses a jövője, az 
egyrészt az az összeg, amire kalkulált a Bizottság, ez 712 millió euró, ami 210 milliárd forint. 
Tehát mindenki azt mondja, hogy ennyit nem ér, hiszen a harmadik országok bizonyos 
állampolgári kategóriájára vonatkozik, mondjuk az idei év elejei számítások szerint ez az 
összes belépő másfél százaléka, évi 4-5 millió ember. 

Tehát azért ezt a horribilis pénzt megfizetni feltehetőleg nem éri meg, nem 
költséghatékony, másrészt ez már specifikus magyar probléma, illetőleg egy pár környező 
országnak hasonló a gondja, hogy valószínűleg ez a rendszer a légi határátléptetésnél nagyon 
jól működik, feltehetőleg a vízinél is. A szárazföldinél baj van, kérem, gondoljanak Záhonyra 
vagy Röszkére, ahol ha harmadik ország felé vagyunk határosak, ott még a vámellenőrzés 
megvan. 

Gyakorlatilag itt mindenhol a csempészet ellen nagyon fontos a vámellenőrzés. Ebből 
kifolyólag nagy pénzért újságot csinálnánk vagy elektronikus kaput, ugyanakkor a 
vámellenőrzés éppen úgy lelassítaná az átlépést. 

Tehát igazából most az a magyar álláspont, hogy ne legyen kötelező a szárazföldi 
határokon, a tagállam elképzelésétől függjön. 

Még van egy probléma, az abszolút technikai, hogy nem a biometrikus útleveleket 
használná az azonosításra, hanem szintén elég költségigényesen egy tokent. Ez szerintem 
technikai probléma, ezzel nem terhelném önöket. Ez se nagyon szerencsés. 

Igazából a magyar álláspont javasolt elemeit elmondtam. Még azt nem mondtam el, 
hogy tekintettel arra, hogy idén márciusban öltött jogszabályi javaslatot, a tárgyalása 
megkezdődött, tehát a litván és a görög elnökség alatt fog folyni, de teljesen egyértelmű már 
abból, ahogy az első tagállami reakciók megjöttek, hogy az új Bizottság és Parlament előtt ez 
teljesen biztos, hogy nem megy át, tehát egy-másfél év múlva lehet belőle valami. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük 

vagy hozzászólásuk. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Államtitkár asszony, azt szeretném kérdezni vagy kérni elsősorban, hogy 
amennyiben van ilyen írásos magyar álláspont, tiszteljék meg a bizottság tagjait azzal, hogy 
ezt írásban is elküldik nekünk. Annál is inkább, merthogy nagyjából a nemzeti parlament 
pártjai azok, akik az Európai Parlamentben is képviselőkkel rendelkeznek, és ha jól értem, és 
ha jól sejtem, ez egy olyan döntés lesz, amelyik az Európai Parlament nélkül nem születhet 
meg. Az Európai Parlamenten belül pedig nemcsak a pártcsaládok, hanem például a regionális 
érdekek is könnyen érvényesíthetőek, akár a jobb- vagy baloldali beállítottság felülírásával is, 
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tudniillik például az annak a 13 országnak az érdeke, amelyik nem szeretne többet fizetni, és 
azt gondolom, hogy ezt pártállástól függetlenül kint bármelyik magyar frakció hajlandó és 
képes lenne képviselni, ha tudnánk erről. 

Ezért azt kérném, hogy ha amiket elmondott, az egy írásos magyar álláspont és nem 
szupertitkos - gondolom, hogy nem, mert nyilvános ülésen most el tetszett mondani -, akkor 
azt kapjuk már meg mi is, és mi nagyon szívesen dolgozunk azon, konkrétan akkor hadd 
mondjam, hogy az európai parlamenti delegációnk ezen a magyar kormány álláspontjával 
hasonló vagy azzal egy irányba mutató úgymond politikai lobbitevékenységet végezzen. 

Egy kérdésem lenne. Az előterjesztésben azt olvastam, hogy ennek európai szintű 
költségvetési hatása nincsen, lehet, hogy nem minden előterjesztést olvastam el. Ez azt jelenti, 
hogy ennek majdnem minden költségét egyébként a tagállamokra tolnák rá? Ez az egyik 
kérdésem. 

A másik pedig az, hogy ha a 13 országban nem engedik, tehát nem olyan rendszert 
építenek ki, ami integrálja ezeket a meglévőket, akkor meg pláne elképzelhető-e, hogy velünk 
ezt kidobatják és megvásároltatnak nemzeti pénzből egy új rendszert, vagy akkor ezt az Unió 
fogja valószínűleg finanszírozni? Ezt szeretném kérdezni. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 

Dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) válaszai 

DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Olyannyira 
egyetértek képviselő úrral, hogy előttem egy, az Országgyűlés részére készült nemzeti 
álláspont van. Nem tudom, hol volt a technikai probléma, hogy nem jutott el önökhöz, de 
akkor értelemszerűen én ezt még ma át fogom küldeni elektronikusan. Tehát elvileg mi 
készítettünk az önök számára egyet. 

A pénzügyi megvalósításnál: minden ilyen rendszernél egy vegyes rendszert szokott 
alkalmazni az Unió, hogy a központi elemeket egy bizonyos határig az uniós költségvetés 
fedezi, egy bizonyos részt pedig a tagállami költségvetés. Gyakorlatilag itt is a 7 éves 
pénzügyi keretben van egy jókora nagy címkézett pénz, én sajnos, most így fejből nem tudom 
megmondani önnek, hogy mennyi, tehát a központi elemre is van, és a különleges 
intézkedések között az is számba van véve, amit majd mindegyik tagállam a saját maga által 
megvalósítandó részre költ, nyilván az társfinanszírozással vegyül. 

Tehát abszolút be vannak tervezve mind a központi elemek, mind a tagállamok által 
szükséges elemek. 

Az, amit képviselő úr mond, igen, a 13 tagállam most ezért kapálódzik, mondjuk a 
miénk nem olyan új, de van, akinél még újabb a rendszer, tehát ad abszurdum egy pár évvel 
ezelőtt beruházott, de a miénk akkor is jókora pénzbe került, amikor tízegynéhány évvel 
ezelőtt létrehoztuk. Tehát ezt nagyon szeretnék ezek a tagállamok elkerülni. 

De azért megy ezen a huzavona igazából, most elnézést kérek, a saját személyes 
véleményemet mondom, mert némiképpen a Bizottságnak is van igazsága, amikor azt 
mondja, hogy láttuk a SIS-nél, hogy nagyon nehéz sok meglévő rendszert egy jó egésszé 
összegyúrni. Valószínűleg ebben talán van igazuk, hogy jobb lenne egy vadonatújat a 
közösségre hozni, csak akkor valóban ki lehet dobni azt, ami most 13, azaz az uniós 
tagállamok felé nem működik. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, hogy van-e még kérdésük, hozzászólásuk. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy bízzuk meg Csampa alelnök urat azzal, 
hogy a következő bizottsági ülésünkre összeállítja a ma elhangzottak figyelembevételével a 
bizottsági véleményt. Köszönjük szépen neki. 
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A napirendi pontunk tárgyalását lezárom. Köszönjük államtitkár asszonynak a 
megjelenést. 

Tájékoztatom önöket, hogy a következő bizottsági ülésünk várható időpontja szerda, 
11 óra 30 perc, a kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása végett. A mai napi 
munkájukat köszönöm szépen, további szép napot! 

 
(Az ülés végének időpontja: 16 óra 45 perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


