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Napirendi javaslat 

 
 
1. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor 

vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik 
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi 
rendelet módosításáról – COM (2011) 290, 2011/0138 (COD)  

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz) 
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Mihalovics Péter (Fidesz) megérkezéséig Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről  
 
Hozzászólók  
Ódor Bálint helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc) 

 

Elnöki megnyitó 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Ehhez viszont bejelentem a 
helyettesítéseket. Daher Pierre képviselő úr Vargha Tamást; Pintér László Mihalovics Pétert; 
Kalmár Ferenc Nagy Andort; Vejkey Imre Braun Márton képviselőtársunkat, s jómagam 
Nagy Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Mai napirendi javaslatunk egyetlenegy pontot tartalmaz, amit írásban elküldtünk, 
mégpedig az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor 
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról - 
COM /2011) 290, 2011/0138 (COD) - szóló határozat. 

Ez tulajdonképpen nem fog a parlament plenáris ülésére felkerülni, hanem ez egy 
olyan eljárási keret, egyeztetési eljárás, amelyben a Külügyi bizottság az illetékes. Ezért nem 
tudtam hirtelen törvény- vagy határozati javaslati számot mondani. A feladatunk pedig a 
Házszabály 134/B. § (4) bekezdése alapján, hogy bizottsági véleményt kell kidolgoznunk és 
elfogadnunk, amelyet tulajdonképpen majd a kormányzatnak kell képviselnie. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi javaslatunkhoz kiegészítése van-e 
valakinek. (Nincs jelzés.) 

A napirend elfogadása 

Amennyiben nincsen, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai 
napirendünket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor 
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik 
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi 
rendelet módosításáról 

Ehhez a napirendi pontunkhoz köszöntöm a Belügyminisztériumból Simonné dr. Berta 
Krisztina helyettes államtitkár asszonyt és Ódor Bálint helyettes államtitkár urat a 
Külügyminisztérium részéről. 

Kérem, feladatmegoszlás szerint mondják el, hogy mit is tartalmaz ez a feladat, hogy 
erről véleményt kell kialakítanunk. Szerintem, az udvariassági sorrend szerint is a 
Belügyminisztérium képviselőjének adom meg a szót. 

Simonné dr. Berta Krisztina tájékoztatója 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Nagyon röviden elmondom, 
hogy ennek mi a lényege. Igazándiból azt kérjük önöktől, hogy a javasolt tárgyalási 
álláspontot fogadják el. Ez az 539-es rendelet tulajdonképpen az EU vízumszabályainak az 
alfája és ómegája. Ezt kiegészíti egy másik nagy, frissebb rendelet, ami a vízumeljárás 
szabályairól szól, az a kódex. De hogy ki van a vízumköteles vagy a nem vízumköteles listán, 
meg az alapszabályok ebben az 539-es rendeletben foglalnak helyet. Ennek a módosítása nem 
egy ritka esemény, az elmúlt évben is kétszer módosult, amikor Taiwan, Albánia, Bosznia-
Hercegovina megkapták a vízummentességet. 
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Most egy kicsit más módosításról van szó, egy kicsit generálisabbról. A módosításnak 
több ága-boga van, egyrészt bizonyos személyi körök megítélését teszi ez a javaslat helyre, ez 
abszolút megegyezik a magyar érdekekkel, vagy érdek nélkül is a jogrendszer is megkívánja. 
Igazándiból, ha megengedik, három kérdést emelnék ki, amelyeknek politikai jelentősége is 
van. 

Az egyik az ominózus felfüggesztő klauzula, ami belekerülne ebbe a rendeletbe. Noha, 
kimondottan ez egy generális szabály, és kifejezetten hangsúlyozza ezt az Unió, valójában 
ennek a felfüggesztő klauzulának a javaslata az elején francia javaslat volt. Igazán a nyugat-
balkáni vízummentesség hozta létre, hogy egészen pontos legyek: a vízummentességgel való 
visszaélés. A tavalyi évben körülbelül 5000, főleg szerb, de koszovói és macedón állampolgár 
élt vissza ezzel a vízummentességgel oly módon, hogy pár nyugat-európai országban 
menedékjogért folyamodtak, és mint utóbb kiderült, ezek szinte kivétel nélkül 
megalapozatlanok voltak. 

A számok elég stabil képet mutatnak, ebben az évben körülbelül 3000 lesz ezeknek a 
visszaélőknek a száma, ennek magasan, majd 70 százalékát a szerb állampolgárok teszik ki. 
Tehát ez volt igazán az oka, amiért ezt a generális felfüggesztő klauzulát javasolta 
Franciaország még a magyar elnökség alatt, aminek hatására a Bizottság május végén, május 
24-én mutatta be a mostani módosító javaslatát. 

A felfüggesztő klauzula tekintetében nyilvánvalóan Magyarország a nyugat-balkáni 
vízummentesség támogatója volt, és most is az az érdekünk, hogy megtartsák a 
vízummentességet ezek az országok, tehát nyilvánvalóan abba a blokkba nem javasolja az 
álláspont beállni, amely ezt gyorsítani és sürgetni akarja. Viszont van egy furcsa 
ellentmondás: nagy tagállamok leszögezték, hogy addig viszont további vízumliberalizációs, 
vízummentességi döntést nem hoznak, amíg ez a módosítás - ha úgy tetszik: szigorítás - nem 
történik meg. Tehát kimondatlanul is végső soron mégiscsak érdekünk, hogy ez megtörténjen, 
még ha nem is minél hamarabb. 

Amit tudunk tenni, és a tárgyalási álláspont erről szól, hogy minél objektívebbé tegyük 
a felfüggesztő klauzula alkalmazását. Azok a fordulatok, amelyek benne voltak, nagyon sok 
szubjektív és nem az EU egészére vonatkozó szempontot vettek figyelembe, tehát ha egy 
előző időszakhoz képest a visszaélés megugrását nézzük, az egy kisebb állam esetén egészen 
fals képet adhat. 

Elmondtam, hogy a tavalyi évben 5000 volt, az idén körülbelül 3000 lesz, tehát 
feltehetőleg, ha az EU egészét nézzük, ennek olyan borzasztó nagy jelentősége nincs a 
számokat tekintve. Ezért egypár olyan szövegjavaslatot teszünk - egyébként a lengyel 
elnökség már ezekből el is fogadott néhányat -, ami kifejezetten azt mondja, hogy az EU 
egészére nézve objektívan vizsgálja meg, hogy valóban végső soron kell-e ehhez az 
eszközhöz alkalmazkodni. 

Ha megengedik, pár szót szólok a reciprocitásról. A reciprocitás lényege az, hogy van 
jó néhány tagállam, amely noha az Európai Unió egészétől megkapja állampolgárai számára a 
vízummentességet, önmaga nem biztosítja. Van, aki eleve már az EU-tagállammá válásának 
pillanatában így állt hozzá, de itt a legkiemelkedőbb eset, amikor a roma menekültek miatt a 
cseh elnökséget követően 2008 nyarán Csehországgal szemben bevezette például Kanada a 
vízumkötelezettséget. Csehország állandóan napirenden tartja ezt, és most is egy eléggé 
illuzórikus vagy nem reális javaslatot tett, aminek a lényege az, hogy ha egy tagállam ellen 
valaki bevezet vízumkényszert, akkor 12 hónapon belül a Bizottságnak kötelező legyen 
javaslatot tenni arra, hogy ez visszaállítódjék. 

Általában végső soron - a tagállamokkal eléggé összhangban - egy sokkal 
leszelídítettebb álláspontot javasolunk, nevezetesen azt, hogy igen, napirenden kell tartani és 
egy hatékony reciprocitási mechanizmust kell találni. Tesszük ezt azért, mert ha a számokat 
nézzük, akkor nagyon hasonló vagy még rosszabb helyzetben vagyunk. Csehország esetében 
3000 fölötti visszaélő esetén vezette be a vízumkényszert Kanada. Kanada sajnos 
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összeszámolja, nem évekre, hanem úgy zusammen, tehát összesen most 9000 fölött van azon 
magyar romák száma, akik a menekültkérelemmel visszaélnek Kanada vonatkozásában. Az 
viszont illuzórikus, és biztos, hogy a nagy tagállamok abba nem mennének bele, hogy például 
Kanadával szemben visszavezetni. Tehát itt egy mérsékelt álláspontot javasolunk. 

Említenék még egy harmadik momentumot, ami abszolút kedvező nekünk, és nyilván 
ezt kellene a továbbiakban is képviselni, ha egyetértenek, hogy a diplomata és szolgálati 
útlevelek ne kerüljenek közösségiesítés alá, tehát ez az eszköz maradjon meg a tagállam 
kezében. Ennek külpolitikai szempontból van jelentősége. Csak hogy egyet említsek: 
Ukrajnával szemben nekünk évek óta van, jól működik, Ukrajna a Közösség egészével 
szemben szeretné ezt elérni évek óta, tehát ez a külpolitikának fontos. 

A többi javaslattal kapcsolatban természetesen állok rendelkezésükre, de a többi 
inkább technikai és nem ilyen horderejű. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr? 

Ódor Bálint tájékoztatója 

ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nyolc pontban foglalnám össze a rendelet 
módosításának külpolitikai és horizontális vonatkozásait, megerősítve mindazt, amit a 
helyettes államtitkár asszony elmondott a magyar álláspont tekintetében. 

Azzal kezdeném, hogy ennek a rendeletnek a módosítása nem a Nyugat-Balkán 
országairól szól, de rájuk is vonatkozik. Azt fontos hangsúlyozni, hogy nem azért indult el ez 
a jogalkotási vagy rendeletmódosítási folyamat, mert vissza akarjuk vezetni a Nyugat-Balkán 
országai esetében a vízumkényszert, de rájuk is vonatkoztatható. 

A második pont, amit megemlítenék, hogy Magyarország és a magyar külpolitika 
számára különlegesen is fontos, hogy a nyugat-balkáni térség milyen irányba megy tovább. 
Ezért mi aktívan támogatjuk a térség országainak európai integrációs folyamatát. Azért 
hangsúlyozom, hogy aktívan, mert tényleg mindent megteszünk, nemcsak szemlélői vagyunk, 
hanem próbáljuk technikai és egyéb politikai segítséggel is előmozdítani, hogy ezek az 
országok közeledhessenek az Unióhoz. 

A harmadik pont: a vízummentesség kérdése és a vízumkérdés a Nyugat-Balkán és az 
EU vonatkozásában és viszonyrendszerében egy rendkívül fontos kérdés. Azt 
hangsúlyoznám, hogy a Nyugat-Balkán országainak állampolgárai számára egyelőre ez az 
egyetlen vagy a leginkább kézzelfogható eredmény, amit el tudtak érni ezek az országok az 
integrációs folyamatban. Ez egy nagy vívmány számukra, ezért nagy jelentősége van annak, 
hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megőrizzük ezeket az eredményeket. 

Ezért az az álláspont, amit itt a helyettes államtitkár asszony is felvázolt, pont ezt 
célozza. Tehát annak a célkitűzésnek, hogy megőrizzük ezeket a vívmányokat, az az útja, 
hogy lehetővé tegyük ennek a klauzulának az elfogadását. Mert ugyanis amellett, hogy 
megőrizzük a vívmányokat, nemcsak meg kell őrizni a vívmányokat, vagyis el kell kerülni, 
hogy visszavezessük a vízumkényszert, hanem azt is biztosítani kell, hogy a feltételeket ezek 
az országok teljesítik. 

Ez a kettősség, ez a két szempont van, aminek egyszerre kell érvényesülni. Ezért mi is 
nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy azok a feltételek, amelyek a vízummentesség feltételei, 
valóban teljesüljenek, miután a kérdés nemcsak a Nyugat-Balkán országainak az 
állampolgárait érinti közvetlenül, hanem az Európai Unió polgárait is. Ezért fontos az, hogy 
ezek a feltételek teljesüljenek. 

Viszont azt nem szeretnénk látni, hogy amennyiben a feltételek teljesülnek, mégis 
vissza lehessen vezetni a vízumkényszert. Ezért mondjuk azt, hogy szeretnénk objektív 
kritériumokat, és az objektív kritériumok legyenek minél pontosabbak és minél inkább 
számszerűsíthetőek annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy valamelyik ország 
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kezdeményezi a Bizottságnál a vízumkényszer visszaállítását egyéb okokból, mint amelyek 
közvetlenül a térséghez kötődnek. Ezért itt ez nagyon fontos, és ebben mi nagyon aktív 
szerepet játszunk. A 6. pont az lenne, hogy ez a felfüggesztő klauzula legyen objektív. 

Azt emelném még ki 7. pontként: mi nemcsak arra törekszünk, hogy megőrizzük a 
Nyugat-Balkán országaiban a vízummentességet, hanem arra is törekszünk, hogy az Unió 
köthessen újabb vízummentességi megállapodásokat. Tehát ahogy az elhangzott: több ország 
feltételként szabja, hogy az a klauzula bekerüljön ebbe a rendeletbe annak a feltételeként, 
hogy folytatódhassanak a már folyamatban lévő vízumkönnyítési és vízumdialógusok. 
Folyamatban van egyébként Ukrajnával, Oroszországgal például, de több vonatkozásban is. 
És ami nagyon fontos, hogy elindulhassanak újak, mert a Nyugat-Balkán tekintetében 
számunkra az is egy fontos kérdés, hogy Koszovó esetében is megindulhasson a 
vízumdialógus, tehát, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások. Mert úgy tekintünk az egész 
Nyugat-Balkánra, hogy minden ország, amennyiben teljesíti a feltételeket, és előre tud lépni, 
akkor fontos, hogy kapjon is valami biztatást az Uniótól. 

Ezzel a ponttal zárnám. Mivel a Külügyi bizottságban a bővítés kérdése is különösen a 
figyelem fókuszában van, felhívnám arra a figyelmet, hogy a következő hetekben és 
napokban nagyon fontos döntések előkészítése kezdődik meg. Ma este már lesz egy 
informális külügyminiszteri vacsora Brüsszelben, aminek ez lesz a témája, de a legfontosabb 
az, hogy december 5-én az Általános Ügyek Tanácsa megvitatja a Bizottság által előterjesztett 
úgynevezett bővítési csomagot. Ez a bővítési csomag tartalmazza az egyes országokkal, 
tagjelölt, illetve tárgyalásokat is folytató országokkal kapcsolatos bizottsági véleményt. Ennek 
a bizottsági dokumentumnak az alapján lehet döntést hozni arról, hogy egy országgal, 
mondjuk, meginduljanak a tárgyalások vagy egy ország tagjelöltté váljon. 

Az Európai Tanács december 9-ei ülése hozhatja meg azt a döntést, amit mi nagyon 
remélünk, hogy több ország esetében pozitív döntést hoz. Montenegró esetében a Bizottság 
azt javasolja, hogy kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások. Szerbia esetében 
feltételekhez kötve, de javasolja a tagjelölti státus megadását, ezt a Belgrád-Pristina 
párbeszédhez köti. Most nem is mennék végig a csomagon, de ezek a kérdések mindenképpen 
összefüggnek. Szeretnék arról egypár szót szólni arról, hogy mi is nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy az a megközelítés, amit idáig a bővítési folyamat során alkalmazott az Unió, a jövőben 
is megmaradjon, és hogy az ajtó nyitva maradjon mindenki számára, aki tényleg kíván 
közeledni az Unióhoz, és egyben teljesíti a tagsághoz előírt, illetve ezen a hosszú úton a 
feltételeket. 

Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a feltételesség - ami egyébként egyre erősebb, 
tehát nagyon szigorúan számon kérjük a feltételeket - mellett az egyéni elbírálás és az egyéni 
érdemek alapján való elbírálás is ugyanúgy benne maradjon ebben a megközelítésben. Tehát 
az az ország, amelyik teljesíti az éppen előírt feltételeket, tudjon továbblépni. Ugyanis, ha 
nem tud továbblépni, akkor azok az erőfeszítések és azok a reformfolyamatok, amelyeket 
egyébként nagy erőfeszítések árán visz végbe, talán kisebb lendületre, kisebb fokozatra 
kapcsolódhatnak, és ez számunkra nem jó. Számunkra az a fontos, hogy a térség stabilitása 
erősödjön. Tehát mi a következő hetekben aktívan fogunk ebben a bővítési csomagban is 
fellépni, és azt szeretnénk elérni, hogy a feltételek teljesülése esetén ezek az országok tovább 
tudjanak lépni. 

Ezzel a gondolattal én itt befejezném. Természetesen, ha ezzel kapcsolatban van 
kérdés - bár tudom, hogy nincs napirenden -, akkor is szívesen állunk a rendelkezésükre. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés? 

(Jelzésre:) Horváth képviselő úr, majd őt követi Gyöngyösi alelnök úr. 
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Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr! Államtitkár úr! Remélem, hogy nem 
térek el a témától, a fő iránytól, Nyugat-Balkán van a figyelem központjában. Mégis 
kérdezem: ebbe a témába beleértetődik - mert hiszen a fölkészülés a másik szó volt, amit az 
államtitkár úr emlegetett, és persze, hogy fő kérdés az Európai Unió kiterjesztése, az újabb 
jelöltek fölkészülése -, ebben a gondolatban foglalkozunk-e vagy az asztalon van-e a 
kaukázusi országok dolga is? Különösen Georgia, ami időnként téma, aztán határozottabban 
téma, aztán több föltételes módban téma. Szóval kérdezem: Georgia ügye is beleértetődik 
ebbe a mérlegelésbe? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Összeszedjük először a kérdéseket. 
Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nekem 

csak egy nagyon rövid kérdésem lenne a felfüggesztő klauzulával kapcsolatosan. Ha ezt jól 
értem, akkor valójában bármelyik tagállam kezdeményezheti ennek a felfüggesztő 
klauzulának az érvénybe lépését, és bizonyos kritériumok alapján erről a Bizottság dönt, és 
milyen módon? Egyszerű többséggel, vagy hogy kell elképzelni egy ilyen vitát? Attól félek, 
hogy az Európai Unióban elindult egy olyan folyamat, amely az Európai Unió jövőjét tekintve 
elég sötét képet vetít előre. Ugye, az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak a 
schengeni rendszer, és az elmúlt időszakban az észak-afrikai, közel-keleti események 
folyományképpen egyes országok elkezdték elég önző módon felülértékelni ennek a 
következményeit és a schengeni rendszert egyoldalúan fölfüggeszteni. 

Ebből adódóan, szerintem, elképzelhető az is, hogy egy ilyen felfüggesztő klauzulával 
bizonyos tagállamok az Európai Unión belül egyoldalúan és kizárólag a saját érdekeiket szem 
előtt tartva fognak élni. Ezt szem előtt tartva szeretném megkérdezni, hogy ennek az egésznek 
mi a folyamata, vagy ezt hogy kell elképzelni? Ez többségi, vagy a tagállamoknak van-e 
valamilyen lobbiereje, hogy ezt keresztülnyomják? Mit várhatunk ettől? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kalmár képviselő úr? 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A 

Nyugat-Balkán kérdésköréhez szeretnék hozzászólni, vagyis megkérdezni, hogy most 
Koszovóval hogy áll a helyzet. Az EU tárgyal Koszovóval, nem tárgyal Koszovóval, külön 
tárgyal vagy esetleg majd más országokkal kapcsolatosan? Erre szeretnék választ kapni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, én is néhány kérdést 

föltennék, és hadd kérjem meg Horváth képviselőtársamat, hogy a mikrofont kapcsolja ki, a 
jegyzőkönyvnek segítünk ezzel, mert jobban hallatszik, amit mondunk. (Megtörténik.) 

Tehát az eddig elhangzottakból, ha jól értem, az derül ki, hogy néhány harmadik 
országgal szemben a vízummentességet többen arra használták, hogy könnyebb beutazási 
feltételek között egy adott célországban menekült státusért folyamodtak, illetve gondolom, azt 
is jelentheti, hogy munkát vállaltak vagy hasonló okból magánszemély is visszaélt a 
vízummentességével, ha jól értem. 

Kettő: ez jelentheti azt, hogy ez a felfüggesztés időszakos, illetve egy időszakra 
vonatkozhat. Kérdezem, hogy akkor elképzelhető: ha valamelyik tagország kezdeményez, 
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akkor fél évig fel lehet függeszteni a vízummentességet valamelyik harmadik országgal 
szemben, akinek jelenleg vízummentessége van? Ez most elsősorban a Nyugat-Balkánt érinti. 

A harmadik dolog, amit kérdeznék: a javaslat vagy az egyeztető eljárás szerinti 
vélemények nem érintenék a közfeladatot ellátó személyeket, tehát a diplomata útlevéllel 
vagy szolgálati útlevéllel rendelkezőt? Tehát ők folyamatosan kimaradnának ebből a 
felfüggesztési klauzulából? 

A negyedik dolog, amit fontosnak tartok megkérdezni: maga ez a felfüggesztés 
kiválthatja-e azt, hogy adott esetben egyes tagországok között olyan konfliktus alakulhat ki, 
például ha Magyarországról utazik valaki, és mondjuk, Hollandiában nemkívánatos személlyé 
válik, akkor Schengenen túlra küldik vagy Magyarországra terelik vissza az illetőt? Ez egy 
kérdés. Röviden: mennyiben érinti adott esetben a toloncegyezményeket? Mert, ha 
felfüggesztjük a vízummentességet, mégis éppen abban az időszakban, mondjuk, 
Magyarországon tartózkodik, mert még előtte vízummentesen jöhetett Magyarországra, akkor 
gyakorlatilag az történhet, hogy szabadon utazhat a schengeni zónán belül, és éppen a francia, 
a holland vagy a német hatóságoknál valami nemtetszést vált ki, jogtalanul vállal munkát 
vagy menekültstátushoz folyamodik, az ő esetében a belépést követően, ha féléves 
felfüggesztésekről beszélünk, előfordulhat adott esetben, hogy egy olyan toloncgyakorlat lép 
életbe, hogy az induló országba, adott esetben Magyarországra visszatoloncolnak valakit. 

Ez egy teoretikus kérdés, csak az élet sok mindent tud produkálni, hogy egy bevezetés 
előtti időszakban valaki elkezdi azt az utazást, amit még esetleg vízummentesen kezd el, és 
mivel gyakorlatilag különösebb korlátja nincsen a vízummentes tartózkodásnak, ha jól 
emlékszem, három hónap? (Közbeszólás: Van.) Van, de ez a három hónapos időintervallum 
elég tág időszak, és ez hosszabbítható többször. Nem tudom pontosan a részleteket, ehhez 
önök jobban értenek. A kérdésem az, hogy előfordulhat-e ilyen, és ez gondot jelenthet-e adott 
esetben tagországok, Schengenen belül lévő tagországok között? 

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

megengedik, a végével kezdem. Elnök úr jól tudja a szabályokat, sőt mi több, a kérdése is azt 
mutatja, hogy abszolút érti a problémát. Előfordul, nagyon előfordulhat. Az utolsó kérdésére 
adott válasz, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben benne is vagyunk. Nyilván figyeltek 
rá, illetve a sajtó elég sokat foglalkozik vele, hogy augusztusban jelentősen megnőtt a 
Szerbián és rajtunk keresztül menő illegális migránsok száma. 

Ezt nagyon sok módszerrel próbáltuk megállítani, és most pillanatnyilag 
normalizálódott a helyzet. Úgy próbáltuk megállítani egyrészt Ausztriával szoros 
együttműködésben, másrészt az EU plénumához fordultunk a Bel- és Igazságügyi Tanácsban, 
azt mondván, hogy nem a mi problémánk egyedül és kizárólag, hanem az Unió egészéé. De 
ilyenkor a meglevő szabályok alapján, bizony, ahol először belépett a menekült, 
menedékjogot kérő, teljesen egyértelmű, hogy annak kell visszavenni, tehát nekünk. És akkor 
a kérdés az, hogy Szerbia biztonságos harmadik ország-e, vissza tudjuk-e adni. 

Nagyon nagy esély van arra, a UNHCR már elkezdte ezt feszegetni, hogy ha nem 
minősül biztonságos országnak, akkor bizony egy bizonyos tömeg itt fog szorulni. Tehát a mi 
szerepünk földrajzilag, Magyarország szerepe, mint külső határos ország szerepe, nagyon 
kiélezett, és bizonyos értelemben késpengén táncolunk. Mindenki tudja, hogy az alapvető baj 
nem is igazán a nyugat-balkáni országokból induló visszaélés-áramlat, hanem az igazi nagy 
baj, hogy a török-görög határon naponta több száz illegális migráns lépi át a határt. 
Görögországban már EU-területen van, különböző útvonalak vannak, de van egy olyan 
földrajzi folyosó, ami nyílegyenesen vezet, és gyakorlatilag Macedónián, Szerbián keresztül 
mifelénk áramlik az illegális migráció. Ezért mondom, hogy késpengén táncolunk, mert 
minden egyes illegális migránst nekünk is felrónak a tőlünk nyugatabbra levő és főleg 
célországok. Ezek elsődlegesen Franciaország, Németország, Svédország, Luxemburg. Tehát 
ez abszolút reális. 
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Gyöngyösi alelnök úr kérdezte, hogy bármelyik tagállam tehet-e ilyen jelzést, és mi 
lesz a továbbiakban az eljárás. Megint hadd mondjam azt, hogy a kérdésével azt bizonyította, 
ami tény. Ez a jelenség nem szeparált jelenség. Ez a jelenség szorosan összefügg azzal, 
aminek a másik ágazata - és gyanítom, hogy hamarosan azzal a témával is itt leszünk az önök 
rábólintását kérve -, hogy a schengeni rendszer egészén is egy szigorítást és ott is végső soron 
egy belső határokon történő visszaállítást igényel a tagállamok zöme, és arra is tett a 
Bizottság javaslatot. 

Az egész tulajdonképpen az elmúlt egy-két évben előállott helyzetkomplexumból 
adódik, aminek az egyik ága az, hogy a görög menekültügyi és határ-ellenőrzési rendszer 
összeomlott. Gyakorlatilag ott áramlik be az illegális migráció. Ezt egy picit még cifrázta az 
arab tavasz, az adott ennek egy nyomást, tekintettel arra, hogy az EU nagy erőkkel 
megsegítette Olaszországot, és Tunézia felé zárta a vizeket, ellökte az onnan jövő illegális 
migránsokat is a szárazföldi útra, nevezetesen a görög-török útra. Ehhez járul a nyugat-
balkáni vízummentességgel visszaélők száma. Tehát ez egy komplexummá vált. 

Igen, tagállam kezdeményezheti, tagállam kezdeményezésére - az eljárást mondom, 
mert ez volt igazán a kérdés - a Bizottság megvizsgálja a helyzetet, és aztán lehet döntést 
hozni. Amikor a Bizottság megvizsgálja a helyzetet, itt vannak a mi javaslataink, ami azt 
mondja, hogy EU-szélesen a közbiztonságra, a biztonságra, egyáltalán az EU-ban lévő 
illegális migránsokra milyen jelentőséggel, hatással bír az a szám vagy az a hullám, amiről 
most szó van. Tehát ezekkel tudunk jelentősen fékezni, hogy nagyon objektív, mérhető 
kritériumokat tegyünk bele, és csak - ez benne is van a szövegben - vészhelyzet esetén 
kerülhessen sor arra, hogy megszülessen az a döntés, hogy ideiglenesen kerüljön 
vízumkötelezettség beállításra. Ez azt hiszem, hogy maximum 6 hónap. 

Tehát megvan a maga eljárási rendje, de igen, végső soron nekünk sem jó, de 
nyilvánvaló, hogy a frissen vízummentessé vált országok esetében egy pallos függ fölöttük. 

Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. 
 
ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm. Ha az 

eljáráshoz még én is hozzátehetnék, mert volt még egy kérdés, hogy pontosan hány hónapra 
lehet ezt tenni. Az eljárásnál nagyon fontosak a feltételek. A feltételek alapján bármelyik 
tagállam jelezheti a Bizottságnak, és a Bizottság egy úgynevezett komitológiai eljárásban, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerinti végrehajtási aktussal tudja ezt 
a döntést meghozni. Itt benn ülnek a tagállamok delegáltjai, és itt egy minősített többségű 
döntés kell. 

Ezért is fontos, hogy itt minél egyértelműbb kritériumok legyenek, hogy adjunk 
fogódzót a Bizottságnak. Ez egy szakmai döntés tulajdonképpen ezek után, nem egy politikai. 
Az eljárásban még annyi fontos, hogy hat hónap lejárta előtt még lehet kezdeményezni azt is, 
hogy az adott ország kerüljön át a vízumkötelezett országok listájára, tehát fölkerülhet az 
úgynevezett vízumlistára, ahonnan most lekerültek. Ebben az esetben azt mondja a tervezet, 
hogy a 6-ról még 9 hónapig meg lehet hosszabbítani ideiglenesen, amíg ez a döntés meg nem 
születik. 

Nem akarom a részleteket mondani, mert minél több részletet mondok, annál 
bonyolultabb, de azt fontos hangsúlyozni, hogy ez a záradék nem azt jelenti - és az is 
elhangzott itt, hogy ez egy last resort, ez egy utolsó mentsvár, egy eszköz annak érdekében is, 
hogy tényleg mindenki vegye komolyan ezeket a feltételeket, és ezekre figyeljen, azokra is 
figyeljen, ami a tagállamoknak érzékeny. Ilyen szempontból emelném ezt ki. 

Végül is nem is ehhez szerettem volna hozzászólni, hanem volt egy kérdés, és a keleti 
partnerséghez kapcsolódik inkább Georgia kérdése. A keleti partnerség keretében is több 
különböző kezdeményezés fut, és ennek az egyik része lehet a vízumpárbeszéd. Több ország 
egyébként szeretné, ha elindulna Georgiával is a vízumdialógus, tehát egyfajta párbeszéd, ami 
elvezethet a vízummentességhez. Most jelenleg vízumkönnyítési megállapodás tárgyalásáról 
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van szó, tehát hogyan tudjuk bizonyos emberek beutazását megkönnyíteni az Unió területére. 
De mi természetesen ezekre is nagyon figyelünk. 

Koszovó kérdésével kapcsolatban azt kell mondjam, hogy a helyzet egy kicsit 
bonyolult. Főleg abból kifolyólag bonyolult, hogy öt ország, öt EU-s tagállam még nem 
ismerte el Koszovót. Koszovó számára nincsenek szerződéses keretek még, társulási és 
stabilitási egyezmény sincs, ami több ország esetében már megvan, ahol még nincs tagjelölti 
státus sem. Nekik az első nagy lépés most a vízumdialógus lenne, amit a Bizottság egyébként 
abban az említett bővítési csomagban le is írt, hogy ők ezt szeretnék elkezdeni idén év végéig, 
tehát decemberig. 

Ez a kérdés egy kényes dolog, mert a Bizottság hatásköre, hogy elindítson egy ilyen 
folyamatot, tehát hogy a vízummentességről beszéljünk, viszont azt azért nézi, hogy milyen 
módon van neki támogatottsága, tehát a Bizottságnak a tagállamoknál. Ez még nem 
egyértelmű, hogy milyen erős támogatottsággal rendelkezik. Mi azt mondjuk: nagyon fontos, 
hogy ne maradjon ki egyetlenegy ország sem, hogy elinduljon ez a vízumdialógus, de nincsen 
semmilyen más folyamat. 

Viszont, ami még nagyon lényeges, látván az elmúlt hónapokban Koszovó és Szerbia 
határán a problémákat, aminek a részleteibe most nem mennék bele, hogy ez a Belgrád-
Pristina-dialógus - bocsánat, hogy ilyen csúnyán mondom: Belgrád és Pristina, azért ne 
mondjunk Szerbia-Koszovót, mert nem ismeri el minden tagállam Koszovót -, ez a párbeszéd 
folytatódjon. Ez is egyébként most az egyik legfontosabb feltétel, amit mind a Bizottság, 
mind Németország, mind több komoly szereplő és tagállam is kér, hogy ne rekedjenek meg a 
tárgyalások, ahogy ez szeptember végén tűnt, hanem folytatódjanak, és próbáljuk meg 
rendezni a kérdéseket. Ezek sokszor technikai kérdések, de ennek az egyik kérdése a 
határátjárás is, ahol két határátkelőjét le kellett zárni, mert voltak problémák. 

Koszovó esetében tehát nagyon lényeges, hogy történjen előrelépés, és az ő 
megítélésüket is ez nyilván segíteni fogja. Azt hiszem, hogy ennyit válaszolnék, és köszönjük 
a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy nagyjából akkor 

érthető-e ez a problémakör, amit elég nehéz körbejárnunk. Igazából itt van egy olyan 
lehetőség, hogy alapvetően az eddigi egyeztetések vagy tájékoztatások alapján ilyen tartalmi 
ügyekkel, meg egyáltalán, hogy kialakult egy ilyen helyzet és erre megoldást kell keresni, 
tulajdonképpen már egyetért a Közösség. A technikai részleteknél, az eljárási kérdésekben, 
hogy adott esetben egyes tagországokat érintő kérdésekben Magyarországnak lennének 
kiegészítő, ha nem is ajánlásai, de záradékszerűen egy véleményezése. 

Én úgy értelmezem, hogy egyik oldalon nekünk politikailag nagyon fontos a Nyugat-
Balkán bővítése, és ráadásul nem vagyunk igazából célország, ezenkívül szeretnénk 
fenntartani annak a lehetőségét, hogy a vízumkönnyítés, egyáltalán a vízumdialógus továbbra 
is fennmaradjon, tehát a többi tagország ne zárkózzon el. Ezért részben Magyarország 
elfogadhatónak tartja, nem minden egyes pontjában, de elfogadhatónak tartja ezt az 
egyeztetési eljárást, illetve azt: ha biztonsági okokból szükséges, akkor egy-egy országgal 
szemben fél évre vissza lehet állítani a vízumkötelezettséget. 

Ha jól értettem, körülbelül ez az az álláspont, amiről nekünk véleményt kellene 
megalkotni adott esetben írásban is. Ez egy kérdés, hogy ezt írásban kell vagy egy szóbeli 
vélemény, jegyzőkönyv alapján? 

 
ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Egyetlenegy ponton, 

amit mind a ketten hangsúlyoztunk - és szerintem fontos - hogy ezek a kritériumok, amelyek 
alapján lehet kezdeményezni a vízummentesség felfüggesztését, legyenek minél 
objektívebbek és számszerűsíthetőek, ami egyébként a magyar álláspont egyik sarkalatos 
eleme. 
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ELNÖK: Tehát magyarul, van egy fontos dolog, hogy objektív, számszerű legyen. Itt 

elhangzott az indoklási részben is előzetesen, hogy megnövekedett azoknak a száma, akik 
visszaéltek adott esetben a vízummentességgel, akkor az azt jelenti, hogy az érintett ország 
jelzi, hogy nálunk történt - most mondok egy számot - 3000 ilyen eset, és pontosan ezért 
kezdeményezzük, hogy egy időszakra a tagországok döntsenek úgy, hogy a 
vízummentességet felfüggesztik. Ez egy logikai menetként szerepelne. 

(Jelzésre:) Államtitkár asszony? 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Pontosan azt szeretnénk, elnök úr, hogy ennél bonyolultabb legyen. Tehát önmagában a szám 
édeskevés, az bebizonyítható legyen - mert csak az utolsó esetben kerüljön rá sor -, hogy ez az 
EU egészére, az EU közbiztonságára, az EU migrációs helyzetére negatív kihatással van. 
Tehát önmagában az, hogy 3000, az Németországnak vagy Svédországnak nem egy olyan 
borzasztóan nagy szám, tehát pontosan ezt a részt szeretnénk cizellálni, hogy pusztán egy 
statisztikai növekedéssel ne lehessen egy visszaállítást kezdeményezni. 

 
ELNÖK: Akkor, hogy gyakorlatilag is haladjunk - és majd államtitkár úrnak is 

megadom a szót, elnézést -, csak miután készülgettünk előzetesen erre a mai ülésre, és tudtuk, 
hogy itt ki kell alakítani egyfajta szöveges véleményt is, elmondanám azt, hogy milyen 
tartalmi tételeiben kellene jól megfogalmazott állásfoglalást, véleményt kiadnunk. A 
következőket szeretném összefoglalni. Egyrészt a vízummentesség feltételeinek hosszú távú 
betartása, a jövőbeni vízumdialógusok szilárd alapjainak megteremtése fontos célkitűzések, és 
Magyarország üdvözli az erre irányuló törekvéseket. Van egy ilyen gondolati elemünk, amit 
érdemes lenne ebben a véleményben megfogalmazni. 

A vízummentesség felfüggesztésére irányuló mechanizmus beindítására vonatkozó 
javaslat kapcsán Magyarország az alábbi szempontokra hívja fel a figyelmet az eddigi viták 
során. Tehát megadunk egy olyan álláspontot is, amiben szeretnénk egy erőteljesebb magyar 
véleményt nyilvánítani. A fél éven belüli 50 százalékos növekedési kitétel további 
pontosításra szorul. Tehát, ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy jó, jó, 50 százalék, de ez mit 
jelent pontosan, tételeiben. 

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

csak a szám alapján, hanem körüljárni, a tények hatását vizsgálni az egészre. 
 
ELNÖK: Értem. Ez akkor azt jelenti, hogy sokkal objektívebb adatokat 

szolgáltassanak azok az országok, akik kezdeményezik ezt a felfüggesztést? 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Több objektív kritérium kerüljön megvizsgálásra, ne csak pusztán egy statisztika. 
 
ELNÖK: Értem, tehát akkor bikkfanyelven - már elnézést, hogy így mondom -, a 

megfogalmazásban maga a jogi nyelvezete ennek ez lenne. Fontosnak tartjuk azt is kiemelni, 
hogy azon tagállami hangokkal szemben, amelyek sürgetik a vízumliberalizáció 
felfüggesztése lehetőségének megteremtését, igyekszünk hangsúlyozni, hogy a vízumpolitika 
nem pusztán migrációkezelést szolgál, tehát nemcsak migrációs kérdést jelent, hanem komoly 
politikai, külpolitikai, szomszédságpolitikai, kereskedelempolitikai aspektussal is bír. 

Tartalmilag ezek azok az objektív tényezők, amelyeknek szintén az eljárási 
folyamatban, mint szempontnak meg kell jelennie az objektív véleménykialakítás érdekében, 
ha jól értelmezem az előzetesen vázlatosan egyeztetett gondolatokat. 
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Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ehhez hozzáfűznivaló vagy kérdés van-e. Nagyon 
bonyolult dolog. Igazából értjük a problémát, csak Magyarországnak az az érdeke, én úgy 
értelmezem: nem feltétlenül az az érdekünk politikailag, hogy minél szélesebb körben 
csatlakozzunk egy ilyen vízumfelfüggesztő mechanizmushoz, hanem hogy ennél sokkal 
részletesebb, sokkal analitikusabb, elemzőbb kéréseknek megfelelő eljárási rendben 
kerülhessen esetlegesen arra sor, hogy olyan országban, ahol visszaélnek a 
vízummentességgel, és menekültstátusért folyamodnak egy európai uniós országban, ezekkel 
szemben lehetősége legyen az Európai Közösségnek fellépni, illetve ezzel szemben egyfajta 
biztonsági védelmi rendszert kialakítani a jogszabályokon keresztül. 

Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, de úgy látom, hogy értjük a visszaéléseket is, 
csak ezt jobban meg kellene fogalmazni. Másrészt pedig nekünk politikai célunk külpolitikai 
szempontból is, hogy a Nyugat-Balkán integrálódjon. Tudjuk jól, ezt mindenhol mi is el 
szoktuk mondani - és nagyon kevés olyan tagországról hallottam, sőt nem is hallottam talán, 
aki ezzel nem értett volna egyet -, hogy a Nyugat-Balkán integrálása az egyetlen megoldás 
számukra a jövőre nézve a biztonsági kérdések rendezésében. 

Úgy gondolom, hogy tartalmilag nagyjából ezt fogalmaznánk meg bizottsági 
véleményben, természetesen ezzel részben megkönnyítve a kormányzat munkáját abban, hogy 
egy biztos hátterét tudja annak, hogy milyen mandátummal rendelkezik. Ebben a 
mandátumban szerepel az is, hogy egyfajta záradékszerű javaslatot is teszünk erre az 
objektívebb vizsgálatra, illetve azt is kifejtjük, hogy nekünk nem feltétlenül érdekünk egy 
ilyen széles körű vízummentességi felfüggesztéshez csatlakoznunk. 

Ezzel egyetértünk? Ki van ellene, hogy ez másképp legyen benne, másképp 
fogalmazzuk meg, ne fogalmazzuk meg? (Nincs jelzés.) 

Szavaznunk kell erről? (Közbeszólások: Nem muszáj. - A bizottság munkatársa: 
Szavazni kell róla.) Én most konszenzust érzek, de szavazhatunk is róla, hogy ez a bizottság 
álláspontja, és ezt a véleményt mi megfogalmazzuk. Az a helyzet, hogy ez a 
házszabályszerűen ránk rótt eljárási rendhez való vélemény kialakítása, és igazából nem kerül 
plenárisra, hanem ez visszakerül az európai uniós bizottsághoz, és a bizottságban fognak 
konkrétan ebben döntéseket hozni, mi csak egy ajánlást teszünk hozzá, véleményezést. 
(Közbeszólások: Meg is szavazhatjuk. - Megszavazhatjuk.) Miután a kérdésemre szintén 
konszenzusos fejbólintás van, hogy szavazzunk az ügyben... (Gyöngyösi Márton: Mi 
tartózkodunk.) Akkor pontosan ezért szavazzunk. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki támogatja, hogy ilyen elvi tartalmú 
gondolatmenetből kialakított véleményt fogalmazzunk meg az Európai ügyek bizottsága 
számára? (Szavazás.)  

17 fő támogatja. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Tartózkodás? (Szavazás.)  
3 tartózkodással a bizottság elfogadta, hogy ezt a véleményt alakítsuk ki. 

Természetesen ezt egy rövid egyeztetéssel szövegszerűen is megpróbáljuk megfogalmazni 
mielőbb az Európai ügyek bizottsága számára. (Szabó Vilmos: Ugye, elküldi, elnök úr, 
nekünk?) Természetesen, körbeküldjük. 

Körülbelül mi az a határidő, amit érdemes lenne betartanunk? (A bizottság 
munkatársa: November 30.) November 30-áig kell ezt megtennünk, akkor két-három napon 
belül a bizottság, illetve az önök tudomására is fogjuk tudni hozni. 

Miután más napirendet nem terveztem mára, kérdezem, hogy az egyebek között 
bizottságunk tagjainak esetleg van-e kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) 
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Elnöki zárszó 

Amennyiben nincs az egyebek között hozzáfűznivaló, köszönöm szépen, hogy jelen 
voltak a bizottsági ülésünkön. Államtitkár asszonynak és államtitkár úrnak pedig nagyon 
szépen köszönöm, hogy segítették a munkánkat. További szép napot kívánok, a bizottsági 
ülésünket bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc) 

 

 

 Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 

 
 


