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Napirend 
 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/13057. szám) 
(Ágh Péter és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
 
Meghívottak: 
Belügyminisztérium képviselői 
 



Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 
    Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
    Ágh Péter (Fidesz) 
    Bíró Márk (Fidesz) 
    Csóti György (Fidesz) 
    Farkas Zoltán (Fidesz) 
    Kulcsár József Ferenc (Fidesz) 
    Menczer Erzsébet (Fidesz) 
    Dr. Simon Miklós (Fidesz) 
    Tóth Gábor (Fidesz) 
    Dr. Vas Imre (Fidesz) 
    Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) 
    Földi László (KDNP) 
    Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 
    Juhász Ferenc (MSZP) 
    Jámbor Nándor (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Básthy Tamás (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP) 
Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP) 
Borbély Lénárd (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz) 
Csóti György (Fidesz) megérkezéséig Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) megérezéséig Bíró Márknak (Fidesz) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) megérkezéséig Farkas Zoltánnak (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Simon Miklósnak (Fidesz) 
Dr. Dorosz Dávid (független) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről 
 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
Nemesné dr. Killár Gyöngyi szakértő (Belügyminisztérium) 



(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 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. 13 fő személyesen van jelen, 1 fő pedig helyettesítési megbízást adott, Iváncsik Imre 
alelnök urat Harangozó Tamás képviselő úr helyettesíti. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívónkhoz képest nincs változás a napirendi 
javaslatot illetően. Aki ezt támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Mindenki 
jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta, rátérünk ennek 
megtárgyalására. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13057. szám) 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint 

a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13057. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosítókat tárgyaljuk meg.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Nemesné dr. Killár Gyöngyit és dr. Bodnár  Bencét 
a Belügyminisztérium részéről. 

 

Módosító javaslatok megvitatása 
 

Tisztelt Bizottság! A november 19-i ajánlásból dolgozunk. Elsőként az előterjesztő 
képviselőjének kérdezem az álláspontját, ezt követően a Belügyminisztérium képviselőjétől 
ugyanezt, majd szavazunk. Ha kérdés merülne fel, kérem, a szavazás előtt jelezzék a 
megszokott rendben. 

A bizottság helyettesítési száma annyiban változott, hogy már négy fő adott 
helyettesítési megbízást, így 17 fővel folytatjuk a munkánkat.  

Tisztelt Képviselőtársaim!  Az ajánlás 1. pontjában Szél Bernadett és Vágó Gábor 
képviselők módosító javaslatát láthatjuk. Megkérdezem az előterjesztő képviselő urat, hogy 
támogatja-e, egyetért-e ezzel. 

 
ÁGH PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A Belügyminisztérium álláspontját szeretném. 
 
DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. 

(Jelzésre:) Kérdés? (Igen jelzés.) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. A minisztériumtól kérdezem: 

egyébként milyen önellátási formákat szán a hajléktalanoknak, mi jár ezeknek az 
embereknek? 

 



ELNÖK: Parancsoljon!  
 
NEMESNÉ DR. KILLÁR GYÖNGYI szakértő (Belügyminisztérium): Jó napot 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket. Egy miniszteri rendelet szabályozza, hogy milyen 
ellátásokat kell biztosítani mindenütt a menekült-, a hajléktalanszállón, illetve az átmeneti 
szállón. Az a különbség az ellátások között, hogy a hajléktalanok még személyre szabott 
mentálhigiénés ellátást is kapnak, így napi 6 órában, illetve meghatározott időszakokban 
foglalkoznak velük, abból a célból, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba.  

Ezt a fajta beilleszkedési hátteret úgy fogalmazza a törvény, hogy szociális munka, 
nem biztosítjuk, hiszen ennek az egész átmeneti krízisellátásnak egy meghatározott oka van, 
az, hogy ne fagyjanak meg az emberek, de nem ok arra, hogy tulajdonképpen egy kitoloncolás 
előtt álló vagy annak hatálya alatt álló személy integrálódjon. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy bármilyen 

egészségügyi ellátási lehetőség kizáródik-e ezzel, ami egyébként meglenne a hajléktalan 
ellátásban. 

 
ELNÖK: Öné a szó. 
 
NEMESNÉ DR. KILLÁR GYÖNGYI szakértő (Belügyminisztérium): A hajléktalan-

ellátásban annyiban, hogy a szükségellátást – most nem tudom a pontos nevét –, tehát amikor 
elvágta a kezét, és érzékelhetően gyorsan be kell kötni… (Menczer Erzsébet: Sürgősségi 
ellátás.) Igen, köszönöm szépen. Tulajdonképpen ez sincs benne. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): És nem tartaná indokoltnak közegészségügyi 

szempontból, hogy legalább az egészségügyi részét még ebben a törvényben is biztosítsák 
számukra? A másikat értem. 

 
ELNÖK: Öné a szó. 
 
NEMESNÉ DR. KILLÁR GYÖNGYI szakértő (Belügyminisztérium): Álláspontunk 

szerint nem feltétlenül indokolt a törvénymódosítás, miután, ha miniszteri rendelet mondja 
meg, hogy milyen ellátási formákat kell biztosítani egy-egy intézményben, akkor ezt elég 
miniszteri rendeleti szinten kezelni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A törvényszöveg kizár minden mást, ez 

kizáró, a törvény nem a miniszteri rendeletre bízza, hanem kizár minden más ellátási 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): Képviselő úr, ezt a 

részét az egészségügyi jogszabályok és a migrációs jogszabályok rendezik, tehát itt a 
sürgősségi ellátásra az egészségügyi törvény alapján jogosult mindenki, tehát a külföldiek is, 



függetlenül attól, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban vagy sem. Tehát ez nem a 
szociális vetület, hanem az egészségügyi vetület, és ezt az egészségügyi törvény biztosítja. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdése valakinek? (Nincs jelzés.) A bizottság tagjai támogatják-

e a módosító javaslatot? Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 4 igen 
szavazat.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. – 16 nem szavazat.) Ki az, aki tartózkodik? (Nincs 
jelzés.) A bizottság 4 igen szavazattal, 16 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egyharmad 
támogatást sem adta meg. 

A 2. pontban Lendvai Ildikó és Harangozó Tamás képviselőtársaink javaslata 
található. Megkérdezem az előterjesztőt az álláspontjáról. 

 
ÁGH PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A Belügyminisztérium képviselőjét kérdezem. 
 
DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Harangozó 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. A tegnapi vitában az 

államtitkár úr már elmondta, hogy ez csak egy átmeneti megoldás, ami tegnap a bizottsági 
ülésen nem hangzott el sem a Belügyminisztérium, sem az előterjesztő részéről. Azt hallottuk, 
hogy per pillanat most huszonvalahány főről van szó, de amint látjuk a migrációs nyomás 
növekedését, a történetben nagyjából ez kiszámíthatatlan. Indokolást szeretnék, hogy miért 
nem támogatják. Nyilván előbb-utóbb ez a dolog így kezelhetetlen lesz, és azt gondolom, a 
tárcának is és az ezért felelős kormányzati szerveknek is fontos lenne, hogy pénzügyi 
akadálya ennek az ügynek a stabil megoldása tekintetében ne legyen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! 

Ennek az ajánlási sornak a 2. pontja tulajdonképpen megduplázná a menekültügyi ellátást, 
tehát pont ahonnan kivezetni szándékozott a tavaszi törvénycsomag a menekülteket, illetőleg 
a jogszerűtlenül itt tartózkodókat, ha tulajdonképpen most egy új intézményrendszert vagy 
egy új támogatási formát bevezetnénk, azzal végeredményben visszaemelnénk őket oda, 
ahonnan pont egy kicsit kijjebb kívánja vinni a szabályozás ezeket a személyeket.  

Tulajdonképpen tartalmában ugyanúgy működik az ajánlási sor 3. pontja, ott is arról 
lenne szó, hogy ezeknek akkor hozzunk létre egy intézményrendszert. Tehát most függetlenül 
attól, hogy hogyan van felcímkézve ez a szállás, ez tulajdonképpen a menekültügyi ellátást 
emelné vissza. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt megdöbbentem 

azon, amit mondott, mert akkor ezek szerint beismeri a kormány, hogy az egész intézkedéssel 
tavasszal az volt a céljuk, hogy kitolják ezeket az embereket az utcára, legalább akkor ezzel 



már tisztában van mindenki, és nem történt más, mint az, hogy rájöttek, mégsem lehet az 
utcán hagyni őket.  

Ez azért most nem arról szól, hogy a menekültügyi tekintetben legyen költségvetési 
forrás, hanem arról, amit az előbb mondtam, tehát a hajléktalan személyek ellátásához a 
központi költségvetés külön támogatást nyújt a szükséges férőhelyek mellett. Ha már így 
csinálják, és mondjuk, ha a számuk elkezd meredeken növekedni, mert most ezen a héten 
huszonvalahány van, de önök sem tudják, mi sem tudjuk, hogy két hét múlva vagy két hónap 
múlva hányan lesznek, akkor ne legyen anyagi akadálya annak, hogy legalább a hajléktalan 
szállókon, ha kell, akkor férőhelyet bővítsenek. Ez lesz majd akkor a következő probléma, 
hogy ezt most megteszik, azután kiderülhet esetleg, hogy olyan számú emberről lesz szó, amit 
mégsem tud kezelni a jelenlegi hajléktalan ellátórendszer, akkor legyen a kormánynak egy 
mozgástere, hogy ezt az ügyet anyagi szempontból meg tudja oldani.  

Még egyszer mondom, ez a javaslat nem arról szól, szó szerint sem arról szól, majd a 
következő arról fog, amit javasoltunk, szerintünk az a valódi megoldás, de ez a javaslat 
egyszerűen per pillanat elfogadja azt, hogy így  próbálják kezelni a helyzetet, csak arra ad 
költségvetési mozgásteret, hogyha a 28-ból 280 vagy 2800 lesz, akkor is tudja a hajléktalan 
ellátórendszer bővítésével ezt a problémát valahogy kezelni, különben az utcán fognak 
megfagyni vagy ezek az emberek, vagy azok a Magyarországon élő hontalanok, akik már nem 
fognak majd beférni ezekre az ellátóhelyekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most is ad a központi költségvetés külön 

támogatást a férőhelyek fenntartásához és bővítéséhez, csak úgy mondom, egyébként most is 
van a kormánynak költségvetési mozgástere. (Jelzésre:) Bocsánat, de Vas Imre képviselő úré 
a szó. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ismereteim 

szerint Budapesten most kétszer annyi hajléktalan szálláshely van, mint 2010-ben vagy előtte. 
Ennek a törvényjavaslatnak elsősorban az a célja, hogy le kellett venni azt, hogy mennyi ideig 
tartózkodhatnak ezen a közösségi szálláson, hogy azon a pár napon, amikor már nem 
tartózkodhat a közösségi szálláson, de még nem sikerült őket – itt a jogellenesen 
Magyarországon tartózkodókról van szó –, mert éppen nincs repülőjárat vagy bármi ehhez 
hasonló, tehát valamilyen akadálya van annak, hogy őket kitoloncolják, addig se kelljen 
egyébként az utcán tartózkodniuk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egyrészt értem, nyilván van költségvetése a 

hajléktalan ellátásnak, csak most kapnak egy plusz feladatot is erre. Amint említettem, 
javasoltuk, hogy ennek a plusz feladatnak legyen plusz költségvetési fedezete. Továbbra is 
állítom, hogy ez a kormány érdekében van, legalábbis a Belügyminisztérium és a szociális 
igazgatásért felelős tárca érdekében van, de hogyha erre önök szerint nincs szükség, akkor 
szavazzák le.  

Most nem tudom, Vas Imre képviselőtársam biztos sokkal jobban tisztában van ezzel a 
dologgal, mint én, ez egy vasárnap benyújtott törvény, tegnap kezdtünk el vele foglalkozni. Itt 
mondtak valamit délelőtt, délután a bizottsági ülésen a kormány képviselői, de már egészen 
mást mondtak este a vitában.  

Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egyébként úgy van, ahogy ön mondja 
szakmailag, mert sokkal nagyobb veszélyt látok benne. Tehát azt, hogy itt most csak pár 
emberről, pár napig van szó, nem láttam leírva, nem láttam statisztikát, nem látom azt, hogy 
ez valóban így van, de azt látom, hogy eddig 18 hónapig lehettek az emberek, vagy kellett az 



embereket eltartani ilyen zárt vagy nyitott intézményben migrációs tekintetben kezelni, most 
pedig 2 hónap után ez a lehetőség megszűnik. Nem tudom most önnek megmondani, ha tud, 
akkor segítsen nekem, hogy ezek a döntések 18 hónapról 2 hónapra felgyorsultak-e, és 
2 hónap után garantáltan mindenkinek eldönti-e a sorsát a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal. Kicsit tartok tőle, hogy nem, és ez a legnagyobb probléma, mert ha minden igaz, 
akkor tavaly még csak néhány ezer ilyen emberről beszéltünk, idén már 12-17 ezres szám is 
előjött, és ha minden igaz, egyébként a kormány is pontosan tudja, ez jövőre még akár 
ugyanilyen nagyságrenddel növekedhet, mint ahogy egész Európában.  

Tehát továbbra is amellett szeretnék érvelni, hogyha ennek a száma egyébként 
kezelhetetlenül nő, ahogy maga a migráció száma is kezelhetetlenül nőtt 1 év alatt, akkor ez a 
megoldás nem lesz elégséges. Értem azt, hogy Budapesten mennyivel több férőhely van, 
nyilván így is sokkal kevesebb, mint amennyire szükség van, de azért Balassagyarmattól 
kezdve az ország többi részéről is beszélünk, ahol ezek az emberek megtalálhatóak. Akkor 
Vas Imre képviselőtársam azt javasolja nekik, hogy sétáljanak fel Budapestre, és itt 
keressenek egy hajléktalan szállót, vagy esetleg a menekültszállás környékén lévő városban 
mégiscsak problémát okozhat, ha ők ott a meglévő helyeket elfoglalják? Ráadásul továbbra is 
azt gondoljuk, hogy közbiztonságilag és minden egyéb más szempontból ez nem jó megoldás, 
mert ha eltűnnek a hatóság elől, akkor elég nehéz lesz őket az országból kitoloncolni.  

Még egy mondat, és nem akarok ezzel többet foglalkozni. Az is hiú ábránd lehet, 
hogyha hagyjuk őket úgymond kimenni a migrációs intézményrendszerből, akkor majd 
elmennek Nyugat-Európába, és Magyarországon ezzel nem lesz gond. Remélem, ilyen még 
félhivatalosan sem fordul meg mondjuk egy kormányzati szerv fejében, de azt pontosan 
tudjuk, hogy ez nem igaz, mert ha őket elfogják egy másik országban, akkor úgyis ide fogják 
őket visszatoloncolni, nem pedig a kibocsátó országukba, tehát Magyarország újra 
szembesülni fog mind közbiztonsági, mind anyagi és minden más szempontból ezeknek az 
embereknek a problémájával. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a képviselő úr mondott 

egy mondatot, hogy jóval kevesebb férőhely van, mint amennyire szükség lenne. Ön szerint 
mennyire lenne szükség a férőhelyek számát illetően? Ennek a mondatnak a tartalmát nem 
értem. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nézze, képviselő úr, pontos számot nem tudok 

önnek mondani, de ha az önök főpolgármestere a Hungexpót szeretné megnyitni, hogy 
elférjenek a hajléktalanok télen, akkor azt gondolom, érdemes azon elgondolkodni, hogy 
mennyi. Azt gondolom, nem 3 ezer emberről van szó, ha a Hungexpót szeretnék kiüríteni 
azért, hogy a hajléktalanok elférjenek. 

 
ELNÖK: Igen, de ez együtt járna más hajléktalanszállók áthelyezésével is. Egyébként 

ez belekerült az Mötv.-be is, csak önök nem szavazták meg, hogy a településeknek kötelező 
feladatuk ellátni a saját területükön hajléktalanná vált embereket. Az azon kívüli ellátási 
forma, amiről ön beszélt, tehát a migrációban is érintett személyek esetében pedig elegendő az 
a mintegy 10 milliárd forint, amit évente az állam erre a feladatra fordít. Most is egyébként 
kapacitástöbbletes a hajléktalan-ellátás a fő helyeket illetően. Csak mondom önnek, van 
szerencsém közelről ismerni ezeket az ellátókat.  

Az a helyzet, hogy jóval több férőhely áll már ma is rendelkezésre Budapesten, mint 
ahány regisztrált hajléktalan van, vagy ahány hajléktalanról tud a rendszer, csak az a gond 
vele, hogy ezekbe a szállókba, ezekre a férőhelyekre, legyen az egyébként migráns, vagy 
legyen az egy hajléktalan magyar állampolgár, csak bizonyos feltételekkel engedik be az 



ellátók a klienseket, ez pedig odavezet, hogy sokan ragadnak az utcán. Tehát ezzel csak azt 
akartam mondani, hogy nem a kapacitással van problémája jelen pillanatban a szociális 
ellátásnak, hanem saját magukkal az ellátó-intézményekkel, mert itt két probléma van. Az 
egyik az, amit az előbb mondtam, hogy be sem engedik, vagy olyanokat engednek be, akik 
egyébként nem lennének jogosultak egy normális világban arra, hogy hajléktalan-ellátásban 
vegyenek részt, hiszen nem hajléktalanok, van ilyen is.  

A kapacitás miatti aggódást mindig együttérzéssel hallgatom végig, de higgyék el, nincs 
kapacitásproblémája sem Budapestnek, sem az országnak, pusztán szervezési gondjaik 
vannak a szociális ellátóknak, azoknak, akik kapják ezt a mintegy 10 milliárd forintos állami 
támogatást. Egyébként, ha elfogadjuk a KSH adatait, akkor körülbelül 10 ezer hajléktalan 
van, erre ad a kormány és az önkormányzatok mintegy 10 milliárd forintot évente. Ez azt 
jelenti, hogy a magyar adófizetők pénzéből 100 ezer forint jut fejenként havonta a hajléktalan-
ellátásra, ebbe beleszámítva mondjuk a jó szándékú emberek adójának az 1 százalékát és a 
különböző támogatásokat is, tehát kijön az a 11-12 milliárd forint, amit, ha visszaosztunk a 
KSH által elfogadott, becsült vagy regisztrált hajléktalanok számával, akkor 
100 ezer forint/hó/fő jön ki egy fő hajléktalan ellátására az adófizetők pénzéből. Ennyiből 
egyébként van, hogy családok élnek, csak úgy mondom. Szerintem nem ezzel van a probléma, 
nem a támogatás nagyságával, hanem a szociobizniszben érdekeltek működési felfogásával az 
üggyel kapcsolatban. Megmondom őszintén, emiatt nem aggódom, ezt most önnek mondom, 
a kapacitás meglesz. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Életszerű, megoldható 

lenne a kérdés, ahogy képviselőtársam elmondta, ha a KSH 10 ezres száma és az erre elköltött 
forrás valós szám lenne, akkor nyilvánvalóan alapvető hiba van, mert 100 ezer forintból 
valóban családok élnek meg, sőt családok örülnének az ország nagy részén, ha ennyiből 
megélhetnének, és talán a hajléktalanok is meg tudnák oldani az életüket havi 100 ezer forint 
nettó jövedelemből, legyen szó mind a 10 ezerről, hiszen albérletre, ételre és minden másra is 
na ebből. Szerintem ez nem életszerű, de értem, amit képviselőtársam mond 

Én csak azzal szeretném lezárni a vitát, hogy értem, amit mond. Májusban is 
elmondtuk, hogy az fog történni, amit most itt látunk. Most is csak annyit szeretnék 
megjegyezni, hogy látunk ebben veszélyt, azért javasoljuk ezt, pontosan a kormánynak 
mozgásteret adva, hogyha legközelebb ilyen probléma lesz, ne kelljen megint egy nap múlva 
törvényt módosítani. 

Részemről befejeztem a vitát. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! (Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úré a szó. Parancsoljon!  
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár képviselőtársam itt előttem elmondta 

az érveit, néhány napig bujkált bennem a kisördög, mert ennek apropóján félig-meddig 
érintetté vált Aszód, mint volt helyőrségi laktanya a korábbi időszakban, és a kisördög olyan 
irányban bujkál azért bennem, hogy talán inkább a román határszakaszt kellene jobban 
megerősítenünk, hiszen Szabaditól Gyöngyösig, amit az elnök úr mondott, ez a szociobiznisz 
vagy nem tudom mi – még tanulnom kell az újfajta formációkat – nagyon keményen kezd 
beindulni. Nekem erre vonatkozólag egyéb értékes információim is vannak, méghozzá a 
magyar állampolgárság kapcsán is, hogy olyan embereket hoznak át, és próbálnak nekik 
magyar állampolgárságot szerezni, akik még köszönni sem tudnak magyarul, „hót” oláhok a 
határ túlsó végéből, tehát ebben az irányban azért rettenetesen kellene lépni valamit, mert 
köszönik szépen, nem véletlenül köszönik a nyugat-európaiak, és nem vették be sem 



Bulgáriát, sem Romániát a schengeni határövezetbe, mert ami ott folyik, az egyszerűen röhej, 
és ennek első körben mi isszuk itt a levét, pestiesen vagy falusi nyelven is szólva.  

Tehát én inkább arra ösztönözném a saját kormányunkat, hogy a határ őrizetét kicsit 
erősíteni, szigorítani kell, és meg kell próbálni blokkolni azt az övezetet, amelyből egészen a 
Távol-Kelettől a szomszédos, az ottani kisebbségek a határokon átjönnek. 

Köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Simon képviselő úré a szó. 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném Harangozó 

képviselőtársamat megnyugtatni, hogy vidéken sincs nagy probléma. A nyírbátori 
menekültügyi szállás mellett működik az éjjeli menedékhely, amelynek a fenntartója, a 
kistérségi társulás vezetője vagyok. A lényeg az, hogy a menekültügyi kérdés rendeződött, és 
3 éve, amióta szemlélem az eseményeket, nem volt probléma az éjjeli menedékhellyel, még 
Nyírbátorban sem. Tehát az a kapacitás, amelyet fenntartunk, tízegynéhány fő, elegendő ezen 
problémák kezelésére, és a városban nincsenek hajléktalanok. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jámbor Nándor képviselő úré a szó, akit szeretettel köszöntök a 

bizottsági ülésen. Parancsoljon!  
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nos, a tegnapi 

vitában is elhangzott, hogy sajnos Magyarországra egyre nagyobb terhet ró a menekültáradat. 
Képviselőtársamhoz csatlakozva valóban a legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy a 
szomszédos országokban vagy tulajdonképpen az egész Balkánon a hatóságok és a rendőri 
szervek inkább hátat fordítanak, mintsem, hogy intézkedést foganatosítsanak a menekültekkel 
kapcsolatban, hiszen, ha ez megtörténne, akkor lényegesen kevesebben juthatnának el a 
schengeni határig. Nyilván ők jól megfontolt gazdasági érdekből ezt nem teszik. Ennek 
tulajdonképpen ez az egyik kiváltó oka, amiért a napokban a híradásokból tájékozódhattunk, 
hogy a belügyminiszter 600 fővel kívánja bővíteni a szerbiai határszakasz ellenőrzését.  

De mit tud tenni ez a 600 ember a jelen helyzetben, a jelenlegi szabályozás mellett? 
Érdemben nem sokat. Annyit tudnak tenni, hogy akik megpróbálnak illegálisan a zöldhatáron 
átlépni, összeszedik őket, és tulajdonképpen a kör ezáltal így még inkább bővülni fog, még 
több ember számára lesz szükség elhelyezést biztosítani. Nyilván a rések, a kiskapuk 
záródnak, ha fokozott ellenőrzés van, és többen akadnak fent a hálón. Tehát úgy gondolom, 
nem sokáig kell várnunk ez ügyben, hogy az Európai Unióban és Magyarországon is a teljes 
menekültügyi szabályozást újragondolják, átalakítsák.  

Ami pedig itt az előttünk fekvő témát illeti, a tegnapi bizottsági ülésen is az illegálisan 
Magyarországon tartózkodó menekültekről beszéltünk, viszont az előterjesztésben szerepel, 
hogy ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak. Én attól kezdve, ha valakit okmánnyal, 
dokumentummal látok el, és jogot biztosítok neki a itt tartózkodására, akkor erről már nem 
beszélhetünk, hanem ez egy megtűrt státusz tulajdonképpen, hogy jogszerűen tartózkodhat az 
ország területén. Ez volt, ismerjük nyugat-európai tapasztalatból is, csakhogy Nyugat-
Európában, például Németországban vagy Ausztriában ez együtt járt a mozgás korlátozásával. 
Tehát adott területre adták ki ezt a tartózkodási engedélyt, teszem  azt, nem hagyhatott el egy 
megyét vagy egy járást vagy pedig egy adott tartományt.  

A külföldi példákból kiindulva Magyarországon mindenképpen ilyen korlátozó 
intézkedésre van szükség, de én ezt önmagában ebből a módosító indítványból nem olvastam 
ki. Lehet, hogy az eredeti szöveg tartalmazza, de mindenképpen korlátozni kell, egyrészt 
azért, hogy ne tudjanak nagyobb csoportok kialakulni az ország területén ezekből a 
menekültekből, hiszen tudjuk nagyon jól, ha ezek a csoportok összeverődnek, akkor esetleg a 



bűnözésre való hajlam vagy az egymást bűnözői utakra terelés fokozottan érvényesülhet, 
illetve nyilvánvaló az is, ha ez nincs korlátozva, akkor az első adandó alkalommal vagy a 
fővárost veszik célba, vagy esetleg valamelyik vidéki nagyvárost, de fokozottan inkább a 
fővárosra érvényes ez. De ugyanakkor, ami ennek a módosításnak a veszélye, igazából az, 
hogy el fogják hagyni az országot. A magam nevében tulajdonképpen ezt nem bánnám, csak 
ismerem a következményét, hogy ez mivel fog járni. Mivel Magyarországra illegális 
határátlépéssel érkeztek, ez azt jelenti azon túlmenően, hogy illegális határátlépéssel érkeztek, 
a személyiségüket azonosítani kell, tehát rabosítva lettek, ujjlenyomat, fényképek, minden 
készül róluk, és nem tudom, nálunk hogy van, Nyugat-Európában DNS-mintát is vesznek 
tőlük. A lényeg tehát az, hogyha a harmadik országból Nyugat-Európába továbbmennek 
Magyarországról, és ott ismételten a személyazonosságukat eltagadva menekültjogi kérelmet 
nyújtanak be, miután az innen gyorsan megállapítható személyazonosságukat a 
nyilvántartásnak köszönhetően megállapítják, rövid távon vissza fogják őket Magyarországra 
toloncolni. Nem tudom, de ez költségben vagy eljárásban igazából további terheket jelent 
Magyarország számára. Tudom, ez végtelenül nehéz, mert nemcsak Magyarország nem tudja 
megoldani ezt a problémát, hanem globálisan nem tudják már kezelni Magyarországtól Délre, 
Északra, Nyugatra, Keletre, semerre nem tudják ezt a problémát megfelelően kezelni.  

Éppen ezért mindenképpen úgy gondolom, hogy átfogó megoldást csak a teljes 
menekültszabályozás újragondolása hozhat. Ezért a módosítást nem tartjuk alkalmasnak a 
probléma kezelésére, és bízom abban, hogy mielőbb esetleg bekerül a magyar szabályozás az 
Országgyűlés elé. Ezt nyilván jelenleg a nemzetközi szabályok és az európai uniós keretek 
bizonyos keretek közé szorítják, de szerintem amit mégis meg lehet tenni, szigorítani ebben a 
témában, azt meg kell tennünk, hisz’ a várható és a jelenleg is tapasztalható egyre nagyobb 
menekültáradat jelentős költséget jelent Magyarország számára. Csak gondoljunk bele, a 
kitoloncolás, amikor a világ bármely pontjáról, legalábbis Pakisztántól Afrikáig érkeznek 
menekültek, őket jószerivel repülőgépen lehet kitoloncolni, mert a hazájukba kell őket 
visszajuttatni, és ez óriási költség a magyar adófizetők számára. Mindez az egész teher itt 
nálunk, a schengeni határon csapódik le Magyarországra, és a magyar költségvetést, a magyar 
belügyi szerveket terheli meg. Úgyhogy azt szorgalmazom, hogy ennek a kérdésnek a 
kormány nemzetközi, európai uniós szinten az újragondolását és újraszabályozását 
szorgalmazza.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük a kimerítő véleményt. Az előterjesztő kíván-e reagálni az 

elhangzottakra? 
 
ÁGH PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Nem kívánok. 
 
ELNÖK: Nem kíván. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a 2. pont 

tekintetében kérdezem a bizottság véleményét. Ki az, aki támogatja? (Szavazás. – 2 igen 
szavazat.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – 16 nem szavazat.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) 2 igen, 16 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 3. pontban Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselők javaslata 
található. Kérdezem az előterjesztőt erről. 

 
ÁGH PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A Belügyminisztérium képviselője? 
 



DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a Belügyminisztérium képviselője nem támogatják. A 

bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. – 
16 nem szavazat.) Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 1 igen, 16 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 4. pontban Harangozó Tamás képviselő úr javaslata található. Elsőként az 
előterjesztő véleményére lennék kíváncsi. 

 
ÁGH PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A Belügyminisztérium? 
 
DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki az, aki ellenzi? 

(Szavazás. – 16 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) 2 igen, 
16 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ajánlási pontjaink végére értünk. Van-e olyan az önök 
tudomása szerint, illetve a frakciók részéről, amiről döntenünk kellett volna, de nem 
döntöttünk? (Nincs jelzés.)  

Megköszönöm a mai munkájukat, és további szép napot kívánok. 

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 37 perc) 
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