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Napirendi javaslat 
 
1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 

28-án létrejött, a hontalan személyek jogállásáról szóló egyezmény 23. és 24. cikkeihez fűzött 
nyilatkozat visszavonásáról szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6947. szám; 
általános vita) 

  
2. A Magyarország kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen 

munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről (T/6948. szám; általános vita) 

  
3. Tájékoztató a magyar külpolitika aktuális kérdéseiről zárt ülés keretében, 

melyről külön jegyzőkönyv készült 
  
4. 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  
Csóti György (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP) Kovács Lászlónak (MSZP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy helyettesítésekkel, miszerint Horváth János 
képviselőtársunk helyettesíti Gruber képviselő urat, Pintér László Mihalovics Pétert és 
Kalmár Ferenc képviselőtársunk Nagy Andort, Kovács László képviselő úr Szabó Vilmos 
képviselőtársunkat, a bizottságunk határozatképes.  

Miután mai bizottsági ülésünkre a napirendet megkapták képviselőtársaim, kérdezem, 
hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban kiegészítenivalója van-e a bizottság bármely 
tagjának. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 
támogatja mai napirendünket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag támogatta a mai napirendet.  

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-
án létrejött, a hontalan személyek jogállásáról szóló egyezmény 23. és 24. cikkeihez 
fűzött nyilatkozat visszavonásáról szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről 
(T/6947. szám; általános vita) 

Első napirendi pontunkban az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében Nem Yorkban 
1954. szeptember 28-án létrejött, a hontalan személyek jogállásáról szóló egyezmény 23. és 
24. cikkeihez fűzött nyilatkozat visszavonásáról szóló T/6947. számú törvényjavaslat 
általános vitája szerepel. Az előterjesztő a Belügyminisztérium. A minisztérium 
képviseletében köszöntöm Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt.  

Kérem, hogy röviden egészítse ki a javaslatot!  

Simonné dr. Berta Krisztina bevezetője 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném önöknek nagyon röviden elmondani, hogy a 
hontalansággal 5 nagy ENSZ, illetve Európa tanácsi egyezmény foglalkozik. Mindegyiknek 
részese Magyarország. Ez, amire vonatkozó nyilatkozat visszavonásáról van szó, a hontalan 
személyek jogállásáról szóló, végső soron az alapegyezmény. Ezt a 2002. évi II. törvény 
hirdette ki, amikor ehhez csatlakoztunk, akkor az Országgyűlés jóváhagyásával az volt az 
álláspont, hogy a 23. és 24. cikkre nézve fenntartást tegyünk. 

Ez gyakorlatilag azt jelentette - egy kis szűkítést, valójában azt -, hogy csak az állandó 
belföldi lakóhellyel rendelkező hontalan személyek részesülnek a magyar állampolgárral 
egyenlő elbánásban, szociális segély és családügyi, nyugdíjügyi kérdésekben.  

Gyakorlatilag most ennek a két cikknek a visszavonására kérnénk a jóváhagyásukat 
két ok alapján. Az egyik kritérium vagy felénk kifejezett igény, amit éveken keresztül az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság állandóan megismételt - a tavalyi évben különösen -, a 
Menekültügyi Főbiztosság emlékéve kapcsán, amikor több 60, illetve 50 éves évforduló esett, 
egy nagy kampányt bocsátottak útjára, részben azon államokat felhívva, akik még nem 
csatlakoztak az egyezményhez, részben a fenntartások vagy nyilatkozatok visszavonására. 

Ez az egyik ok, ami miatt tavaly decemberben ünnepélyesen felvállalta Magyarország, 
hogy ezeket a fenntartásokat megszünteti. Igazándiból ez a gyakorlatban sokkal inkább 
gesztusértékű, mint amennyire ez terheli a magyar ellátórendszert. Ezt a statisztikai adatok 
bizonyítják. Négy és fél év alatt mintegy 83 főt ismert el a magyar hatóság hontalannak. Az 
azt jelenti, hogy évi húszat. Ezt kiegészítő információ, hogy aki a hontalan elismerést 
megkapja, az 3 év elteltével amúgy is a nemzeti letelepedési engedélyhez jut, úgyis hozzájut 
ezekhez a juttatásokhoz. Ez tehát komoly anyagi terhet nem jelent, viszont azt a folyamatot 
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beteljesíti, hogy a hontalanok ügyében minden nagy nemzetközi egyezményhez csatlakoztunk 
teljes mértékben. Ehhez kérem a jóváhagyásukat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 

kérdés vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban van-e. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen a 
tájékoztatást. Elolvasva a törvényjavaslatot, bennem az a kérdés fogalmazódott meg, és ha jól 
értem, akkor kérem, erősítse meg. Nem vagyok szakértője a területnek, de elolvastam, és ha 
jól értelmezem, akkor ennek a nyilatkozatnak a visszavonása azt jelentené, hogy igazából a 
hontalanokat nem az ENSZ törvényei, határozatai védenék, hanem átszállna a magyar államra 
a hontalanok feletti gondoskodás joga és ilyen módon Magyarországnak vagy a 
Belügyminisztériumnak kell ezeket a kötelezettségeket átvállalnia. 

Nekem ezzel a visszavonással igazából önmagában Magyarországot tekintve nem 
lenne problémám, de ha jól értem, akkor minden egyes ENSZ-tagállamban végbe megy ez a 
folyamat, hogy visszalépnek ettől a nyilatkozattól és saját nemzeti hatáskörben gondoskodnak 
a hontalanokkal kapcsolatban fennálló kötelezettségeikről. Magyarországgal meg a 
Belügyminisztériummal kapcsolatban nincsenek fenntartásaim.  

Jól tudom, hogy általában a nemzetközi kötelezettségeinket túlteljesíteni szoktuk, nem 
pedig elhanyagolni. Én inkább más államok miatt aggódom. Ha tehát megnézzük azt a 
folyamatot, ami most például a velünk a szomszédos Szlovákiában zajlott, az ott élő határon 
túli kisebbségek kapcsán, akiket teljes mértékben meggyőződésem szerint - bár nem vagyok 
sem nemzetközi jogász, sem semmilyen jogász - nemzetközi joggal ellentétes módon 
megfosztottak az állampolgárságuktól és ily módon hontalanná váltak, akkor ez elég komoly 
problémákat és aggályokat vet föl. 

A magyar állam is nagyon sokat hivatkozott ebben a folyamatban arra, hogy az ENSZ-
egyezmények és az ENSZ határozatai védik a magyarságot, és ha jól tudom, pont mai hír az, 
hogy az Európai Unió is kötelezettségszegési eljárást indíthat Szlovákiával szemben az 
állampolgársági törvénye miatt, amely a magyarságot megfosztja az állampolgárságától és ily 
módon hontalanná teszi az ott született, ott élő, lakással ott rendelkező állampolgárokat. 
Nekem igazából ilyen fenntartásaim vannak nem Magyarországgal szemben, hanem más 
ENSZ-tagállamok ez irányú kötelezettségvállalásaikkal szemben. Ha e tekintetben nem 
kaphatok megnyugtató választ, akkor mi ezt nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth János képviselőtársunk! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. A kérdésem az, hogy annak 

fényében, tükrében, amit hallottunk a kormány képviselőjétől és képviselőtársam kérdései 
kapcsán, de attól függetlenül is kérdeztem volna, hogy ennek az aktusnak költségvetési, 
fiskális vonatkozása hogyan van. Ugyanis föltételezhetőleg van, mert van, de azért is van, 
kifejezetten - gondolom -, mert az országok nem egyféleképpen kezelik ezt a kérdést. Tehát 
valamelyik ország vonzóbb lehet a hontalan számára, és az az ország több költségvetési terhet 
vesz magára ezáltal. 

Ez egy hipotézis a részemről. Kérdezem, hogy ez így van-e, és ha így van, akkor 
kiszámíható-e ennek a költségvetési hatása. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
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Válaszok 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Ha 
megengedik, alaptétellel indítanám a választ mindkét képviselő úrnak. Igazándiból ez nem 
direkt, kifejezett EU-s kötelezettség. Ebből kifolyólag az EU-s tagállamok hozzáállása erre 
nem is vonatkozik, tehát azért kezdtem annak hangsúlyozásával, hogy Magyarország 
mindegyik hontalansági ENSZ-egyezmény részese. Pusztán itt volt egy ilyen nyilatkozatunk. 
Ennek a nyilatkozatnak a lényege az, hogy mi csak a Magyarországon állandó lakóhellyel - 
szűkítettük a fogalmat - rendelkezőknek adtuk meg mindazt a kedvezményt: nyugdíjhoz való 
jogosultságot szociális ellátáshoz, segélyezéshez való jogosultságot. Most gyakorlatilag ezt a 
kört szélesítenénk, azt mondva, hogy aki jogszerűen tartózkodik Magyarországon - noha 
állandó lakóhelye nincs itt, tehát egy szűkebb kör kapná ezeket. Ezért mondtam el a 
statisztikai adatokat, hogy 2007. július 1-jétől 2011. december végéig összesen 83 főt 
ismertek el a magyar hatóságok hontalan személyként. Eme 83 fő vonatkozásában ennek is 
csak egy része az, aki nem rendelkezik állandó lakóhellyel, ezért nem végeztünk pontos 
számításokat. Igen, valóban, ahogy maga az egyezmény leírja, szociális segélyhez 
nyugdíjhoz, társadalombiztosítási ellátáshoz való jogot kapnak, kvázi korábban, mint amihez 
úgyis jutnának nagy valószínűséggel 3 év múlva. 

Tehát a pontos költségvonzatot valóban nem dolgozta ki a tárca, mert olyan 
minimálisnak tűnik azért a magyar költségvetés egésze szempontjából a költség, másrészt 
amit képviselő úr kérdezett, hogy ez a szlovák állampolgársági viszonyhoz, az EU-s 
tagállamok megítéléséhez, tulajdonképpen itt direkt összefüggés nincs. Ez egy nemzeti 
csatlakozás egy ENSZ-egyezményhez. Az más kérdés, hogy kapcsolódási pontok ad 
absurdum lehetnek, de még azt sem nagyon érzem direktnek, mert itt kifejezetten 
hontalanságról van szó. Tehát nyilván a szlovákokkal szemben más megoldáshoz nyúlnának, 
de bocsánat, az már egy szélesebb külpolitikai dimenzió, amiben nem igazán vagyok illetékes.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth képviselő úr! 

További kérdések, hozzászólások 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A kérdésem azért került ide, - 
és most köszönöm a választ, és a jegyzőkönyv számára is mondom, hogy lássuk mi magunk 
és azok a világban, akik Magyarországot nézik; különösen az elmúlt fél esztendőben többen 
még élesebb szemmel nézték, mint az szokványos -, hogy láttassék az, hogy Magyarország 
nem egy kőszívű hely, hanem a humanitás, a szolidaritás és az emberiesség princípiuma 
szerint élünk, sőt, itt-ott még akár iskolapéldái is lehetünk, összehasonlítva más országokkal. 

Jó ez, elnök úr, azt hiszem, ha mi magunk tudjuk, és a világ is tudja rólunk. 
Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/6947. számú 
törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) Tizenhat. Ki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 

Bizottságunk 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
támogatta. 
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A Magyarország kormánya és Új-Zéland kormánya között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6948. szám; általános vita) 

A következő napirendi pontunk is önt érinti, államtitkár asszony. Magyarország 
kormánya és Új-Zéland kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/6948. számú törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásáról kell döntenünk. Kérem, hogy röviden egészítse a javaslatot!  

Elnézést, elkövettem egy hibát. Az 1. napirendi pontunknál előadót nem kötelező 
állítanunk, csak ha valaki szeretné ismertetni a bizottság véleményét, erre van mód és 
lehetőség. (Senki sem jelentkezik.) Máskülönben írásban tájékoztatjuk a Házat a döntésünkről. 
Köszönöm. 

Most térünk rá a 2. napirendi pontra. Kérem, hogy szóban egészítse ki államtitkár 
asszony.  

Simonné dr. Berta Krisztina bevezetője 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy ez a megállapodás, ami most itt, önök 
előtt fekszik, Magyarország számára új. Világviszonylatban az elmúlt években elterjedt, és 
sok ország kötött ilyet, számunkra ez lenne az első. De gyakorlatilag tárgyalások folynak már 
Kanadával, Ausztráliával, Dél-Koreával. Nem véletlenül sorolom fel ezeket az országokat, 
mert mindjárt ebből fog következni a második megállapításom, hogy alapvetően, ha 
belegondolunk ezen országok gazdasági helyzetébe, kifejezetten a fiatal magyar turistáknak 
kedvező az a megoldás, amit ez a megállapodás biztosít.  

Azt biztosítja ugyanis, hogy az alapvetően turistacéllal utazók, 18-35 év közötti 
polgárok munkát vállalhatnak az adott országban, nyilván megszorításokkal: az 
egészségbiztosításnak rendben kell lennie, nyilvánvalóan igazolnia kell, hogy egy év után a 
visszatéréshez szükséges repülőjegyekkel, utazásfoglalással rendelkezik. Tehát mindegyik 
ország megköveteli a garanciát, hogy nem hosszú távon, nem tartósan, nem állandó 
munkavégzésre akar ott maradni a viszonylag fiatal, alapvetően turista, de közben 
munkavállaláshoz is, sőt, mi több, némi rövid távú, 3 hónapon belüli szakképzéshez, 
különböző kurzusokhoz jut. 

Gyakorlatilag tehát Új-Zéland lenne az első partner. A magyar elnökség alatt a 
külügyminiszteri konferencián született ennek a megállapodásnak az aláírása és ahogy 
mondtam, előkészítés alatt van még másik 3 országgal. Gyakorlatilag nem nagy jelentőségű, 
de egy picit új rezsimet kell felállítani, tekintettel arra, hogy speciális ideiglenes tartózkodási 
engedélyt kell létrehozni, erre vonatkozó nyilvántartást. Ezek költsége összesen, ha mindent 
összeszámolunk, külügyi és belügyi költséget, az 30 millió forint lehet, amit az 
elkövetkezendő hónapokban alapvetően a belügyi költségvetés tud biztosítani. Igazándiból 
tehát egy új rezsim iktatódna be ezzel a magyar jogrendbe és joggyakorlatba. Ehhez kérném a 
támogatásukat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/6948. számú törvényjavaslat 
általános vitára való bocsátását. (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy velünk volt. Előadót nem szükséges 

állítani, csak ha valaki szóban szeretné ismertetni a bizottság véleményét. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs jelentkező, akkor írásban nyújtjuk be az általános vitát előkészítő 
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bizottsági ajánlást. Köszönöm szépen, államtitkár asszony, és további szép napot kívánok. 
(Simonné dr. Berta Krisztina elhagyja a termet.) 

 
(A bizottság 10 óra 35 perctől 12 óra 19 percig zárt ülést tartott, amelyről külön jegyzőkönyv 

készült.) 
 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Engedjék 
meg, hogy elmondjam az „Egyebek” között, hogy jövő héten hétfőn, várhatóan a szokásos 
déli időpontban gyors bizottság ülés lesz nemzetközi szerződés okán, illetve tájékoztatom a 
bizottságot, hogy jövő hét kedden nem tartunk bizottsági ülést, mert a bizottság elnöksége a 
Baltikumba utazik hivatalos látogatásra. Már kedden elindulnánk, ezért nem tudunk bizottsági 
ülést tartani. 

Viszont a holnapi nappal kapcsolatban egy rövid figyelemfelkeltést engedjenek még 
meg! 13 óra 30 perckor fogadnánk az Osztrák Nemzeti Tanács honvédelmi bizottságának 
delegációját. Aki részt tud venni a találkozón, kérem, hogy jelezze a titkárságon, illetve most 
itt, kézfelemeléssel. Ki az, aki el tud jönni? (Többen jelentkeznek.) Én itt leszek. Csenger-
Zalán képviselő úr is jelezte tegnapi nap folyamán, hogy esetleg ő is itt lesz.  

Ez egy kicsit gyorsan és váratlanul bejött találkozó, hiszen múlt hét csütörtökön 
kérték, hogy találkozzunk velük.  

Esetleg más, az „Egyebek” közötti kiegészíteni, hozzáfűznivaló? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a bizottsági ülésen való részvételt, 
további szép napot kívánok képviselőtársaimnak. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


