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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Az őszi ülésszak első bizottsági ülésére kerül sor. 
Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, 
a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi pont előadóit, Kontrát 
Károly államtitkár urat a kormány részéről, Szép Árpád menekültügyi igazgató urat a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól és Tuzson Bence képviselőtársamat, a 
határozati javaslat előterjesztőjét. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
a helyettesítésekkel együtt bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a meghívót 
elektronikus formában. A mai ülésünkre egyetlenegy napirendi pontot terveztünk: 
„Üzenet az Európai Unió vezetőinek” címmel benyújtott határozati javaslat, amelyet 
képviselőtársaim a H/5984. szám alatt kaptak kézhez. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs 
jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

Még egyszer köszöntöm a határozati javaslat előterjesztőjét, Tuzson Bence 
képviselő urat; Kontrát Károly urat, a Belügyminisztérium államtitkárát; valamint 
Szép Árpád urat, aki a menekültügyi igazgató a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatalban.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt röviden tájékoztassam 
képviselőtársaimat, hogy tegnap késő este érkeztem haza a lengyelországi Krynicában 
tartott gazdasági fórumról, ahol két témakörben is felszólaltam és tartottam előadást. 
A kedd esti fórumon az európai autonómiatörekvések kerültek terítékre, ahol a 
Kárpát-medencei magyarság helyzetét vázoltam röviden. Szerdán a Kárpátok 
Európája konferencián a térségünket érintő legfontosabb kihívással, a 
menekültáradat kezelésével kapcsolatos magyar álláspontot mutattam be. Kiemeltem, 
hogy elsőrendű feladat a külső, a schengeni határok megfelelő védelme és a 
határainkat átlépők ellenőrzése annak érdekében, hogy védelmet csak az arra 
ténylegesen rászoruló politikai menekülteknek nyújtsunk. 

Üzenet az Európai Unió vezetőinek címmel benyújtott H/5984. 
számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához, mely az 
„Üzenet az Európai Unió vezetőinek” címmel benyújtott határozati javaslat.  

Tisztelt Bizottság! Mai ülésünkön tehát a plenáris ülésen múlt pénteken 
tárgyalt H/5984. számú határozati javaslat részletes vitáját szeretnénk lefolytatni. 
Ennek keretében egyrészt az indítványnak a határozati házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleléséről, másrészt a benyújtott 
módosító javaslatról kell állást foglalnunk, és adott esetben részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról kell döntenünk. (Dr. Legény Zsolt 
megérkezik az ülésre.) 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a részletes vita első szakaszát a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek való 
megfelelés kapcsán. Elsőként a határozati javaslat előterjesztőjének adom meg a szót, 
aztán pedig lehetőségük nyílik képviselőtársaimnak, hogy a vitában kifejtsék 
véleményüket. Megadom a szót Tuzson Bence képviselőtársamnak mint a határozati 
javaslat előterjesztőjének. Tessék parancsolni! 

Tuzson Bence szóbeli kiegészítése 

TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Azt 
gondoltuk - nyilván az Országgyűlés már tárgyalta ezt a határozati javaslatot -, hogy 
nagyon fontos az, hogy amikor Magyarországra ilyen nyomás hárul, amikor a 
bevándorlók ilyen tömege érkezik Magyarországra, és a magyar hatóságoknak, a 
magyar törvényhozásnak foglalkozni kell jogalkotási szinten is ezzel a kérdéssel, 
mivel rendkívül nagy súlyú politikai kérdésről is van szó, amelyet egyrészt politikai 
oldalról Magyarországon is kezelni kell, kezelni kell az Európai Unió szintjén is, 
fontos, hogy megnyilvánuljon ebben Magyarország és a törvényhozás, és a 
törvényhozás tegyen egy olyan deklarációt, amiben egyrészt meghatározza 
Magyarország további irányait, a magyar lépések további irányait, meghatározza azt 
is, hogy a helyzet kialakulása minek a következménye, milyen felelősségi kör áll fel e 
tekintetben, és nyilván az Európai Unió politikájára, bevándorláspolitikájára 
vonatkozóan véleményt formál az Országgyűlés, és indítványozza ennek a politikának 
a megváltoztatását. Tehát megfogalmazza azt, hogy az a politika, ami az Európai 
Unióban korábban jellemző volt, illetve jellemző ma is - és e tekintetben az Európai 
Unióban még nincsen konszenzus -, és aminek a következménye az, hogy 
bevándorlók tömegei érkeznek meg Európába, hiszen hamis üzenetet és hamis 
illúziót állít föl ez a bevándorláspolitika, fogalmazzuk meg, hogy ez helytelen, és 
ennek megfelelően kezdeményezzük ennek a megváltoztatását. A megváltozását azért 
is, mert különös nyomást jelent ez a mi térségünkre, a közép-európai térségre, 
amelyik térség a gazdasági válságból nem régen lábalt ki, viszont kellő súllyal az 
európai politika terén nem jelentkezett még, nem ismerték fel az európai politikusok - 
a tegnapi nap volt az első megnyilvánulás e tekintetben -, mennyire fontos kérdés az, 
hogy ez a nyomás Európának ezen a részén is fennáll, nemcsak magán a Földközi-
tengeren.  

Az Európai Unió politikájának megváltoztatását kezdeményezzük ezzel a 
határozati javaslattal, tekintettel arra is, hogy minket, magyarokat kötelez a korábbi 
kérdésünk, amit megkérdeztünk az emberektől, hiszen egymillió ember mondta el a 
legutóbbi nemzeti konzultáció alkalmával, hogy mi az álláspontja egyrészt az Európai 
Unió bevándorláspolitikájával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen 
irányba kell továbbvinni az ország politikáját. 

Azt gondoljuk - és ezt egyértelműen szeretnénk kifejezni -, hogy az elsődleges 
és legfontosabb kérdés Magyarország határainak védelme, tudjuk azt biztosan, hogy 
ki lépi át a magyar határt és milyen szándékkal lépi át a magyar határt. Ennek a 
törvényalkotási részét részben az Országgyűlés már elvégezte, illetve folyamatban van 
a kétharmados jogszabályok tárgyalása, illetve a határozathozatal majd a következő 
ülésen, de a politikai deklaráció, az üzenet megküldése az Európai Unió vezetői 
számára ugyanolyan fontos, illetve fontos, hogy felhívjuk a magyar kormányt, kérjük, 
mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a határokat megvédjük, ennek a 
pénzügyi feltételeit is teremtse meg, illetve működjön közre abban, hogy a jogszabályi 
feltételek is minél teljesebben kidolgozottak legyenek. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Megadom a szót a kormány 
képviselőinek egyrészt a határozati javaslattal kapcsolatban, másrészt pedig a 
jelenlegi helyzetről, ha röviden szól az államtitkár úr, azt megköszönjük. Tessék 
parancsolni! 

Kontrát Károly hozzászólása 

KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A kormány a határozati 
javaslatot támogatja, és annak elfogadása esetén azt végre fogja hajtani; ezt a 
nyilatkozatot tettük egyébként a pénteki plenáris ülésen is, és a benyújtott módosító 
javaslatokra vonatkozóan is ezt az álláspontot képviseljük. 

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az illegális 
migráció kérdése ma az Európai Unió legsúlyosabb megoldatlan problémája. Nagyon 
fontos magyar nemzeti érdek fűződik ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, és 
nagyon fontos az, hogy az Európai Unió megfelelő választ tudjon adni erre a nagyon 
súlyos problémára; úgy tapasztaljuk, hogy ezt a helyes választ az Európai Unió még 
nem találta meg. Ez a határozati javaslat is álláspontunk szerint hozzájárulhat ahhoz, 
hogy az Európai Unió vezetői, akik címzettjei ennek a határozati javaslatnak, 
megismerjék a Magyar Országgyűlés álláspontját ebben a nagyon fontos kérdésben, 
és ez is hozzájáruljon ahhoz, hogy helyes megoldást, helyes választ tudjanak adni. 

A kormány egyetért azzal, hogy a legfontosabb minden uniós tagország 
részéről és az Európai Unió testületei részéről is az, hogy minden uniós tagország 
tartsa be és hajtsa végre kötelezettségeit; gondolok itt elsősorban a schengeni határok 
védelmére. Nagyon fontos az, hogy ne legyen kettős mérce, ne legyen képmutatás, 
hiszen ha az Európai Unió meg tudja védeni, az Európai Unió tagországai meg tudják 
védeni a határaikat, és eleget tudnak tenni mind a dublini rendelet, mind a schengeni 
kódex, mind a genfi egyezmény előírásainak, akkor ezt a helyzetet jelentős mértékben 
tudjuk orvosolni.  

Nagyon fontos szempont az is a kormány álláspontjában, hogy a problémákat 
ott kell orvosolni, ahol azok keletkeznek. Tehát ez egy előremutató és a probléma 
megoldásához hozzásegítő álláspont. 

Magyarország eddig is a schengeni követelmények teljesítését elsődleges 
feladatának tekintette, a magyar hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy az illegális migránsok regisztrációja megtörténjen, ujjlenyomat-, fényképfelvétel 
történjen. Nagyon fontos szempont az, hogy minden schengeni előírásnak eleget 
tegyünk. Szeretném azt is elmondani, hogy a migránsok jelentős része nem működik 
együtt a hatóságokkal, jelentős része nem hajlandó regisztrációnak alávetni magát. A 
hatóságok fellépő tagjai - akár a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, akár a 
rendőrség személyi állománya - óriási erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy 
a törvényes állapotokat fenn tudjuk tartani, és a vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségeket teljesíteni tudjuk.  

Azt is tapasztaljuk egyébként, különösen a múlt hét közepén elhangzott 
németországi bejelentést követően, miszerint Németország minden szír menekültet 
befogad, hogy ez gyökeres fordulatot, kedvezőtlen fordulatot eredményezett az 
illegális migránsok körében: olyan magatartást váltott ki, hogy egyrészt mindenki 
szírnek mondta magát, és mindenki azonnal Németországba akart menni, az elmúlt 
hétvége eseményei ezt a helyzetet teljes mértékben alátámasztják.  

Szeretném elmondani, hogy a magyar hatóságok végig urai a helyzetnek, 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a törvényes állapotok fennmaradjanak, 
és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarország teljesítse uniós 
kötelezettségeit. 
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Amit nagyon szeretnék kiemelni, az az, hogy a magyar hatóságok az uniós 
előírásoknak megfelelően biztosítják az illegális migránsok teljes ellátását, napi 
háromszori étkezést biztosítanak a felnőtt migránsoknak, a gyerekek számára napi 
ötszöri étkezést biztosítanak. Biztosítanak megfelelő szállást, megfelelő tisztálkodási 
lehetőséget, megfelelő orvosi ellátást, megfelelő információkkal látják el ezeket az 
illegális migránsokat, és mondom, ennek ellenére azt tapasztalják a hatóságok, hogy 
gyakran elszórják, összetapossák ezeket az élelmiszereket, nem veszik igénybe, és 
olyan követeléseket támasztanak, amelyek abszolút jogszerűtlenek, mindenki azonnal 
Németországba akar menni, nem akar regisztrálni, nem működik együtt a 
hatóságokkal. És mondom, egyre agresszívebbek, ezt bizonyítják a tegnapi röszkei 
események vagy a korábban akár Röszkén, akár Debrecenben, akár Bicskén 
előforduló jogellenes fellépések.  

Nagyon fontos fordulóponthoz érünk szeptember 15-ével, hiszen a parlament 
az elmúlt héten elfogadta azt a tíz törvényből álló törvényjavaslatot, amely a 
hatóságoknak nagyobb eszközt ad a kezébe, hogy határozottabban, a magyar 
érdekeknek és az uniós érdekeknek megfelelően fellépjenek az illegális migránsokkal 
szemben.  

Szeretném azt is elmondani, hogy ezek a törvények, amelyeket elfogadott a 
parlament, teljes mértékben egyeznek, harmonizálnak az uniós joggal, és minden 
feltétel megvan ahhoz, hogy a hármas védelem meglegyen: tehát elkészüljön az 
ideiglenes biztonsági határzár, ami a fizikai védelmet biztosítja; meglesz a jogi 
védelem, aminek a nagy részét a parlament elfogadta, még előttünk van a 
kétharmados törvények - a rendőrségi törvény, a Magyar Honvédségről szóló törvény 
és a honvédek jogállásáról szóló törvény - elfogadása; és az élő erő biztosítása, ami 
egyrészt azt jelenti, hogy szeptember 1-jével megalakultak a határvadász bevetési 
osztályok, amelyek 2106 fővel jöttek létre a Készleti Rendőrség bázisán, és ennek 
szeptember 15-ével a személyi állományát 3600 főre egészítjük ki. Ezek a határon 
teljesítenek szolgálatot, és ha a parlament elfogadja a honvédelemről, illetőleg a 
honvédségről, a katonák jogállásáról szóló törvényt, akkor a honvédség is 
közreműködik a rendőrség segítésére a határ védelemében. Tehát a fizikai védelem, a 
jogi védelem és az élőerős védelem együttesen új állapotokat teremt a magyar-szerb 
határon. Minden törvényes eszközt igénybe véve, határozott hatósági fellépéssel meg 
fogjuk védeni a határt, meg fogjuk védeni a schengeni határt is - ugye, a magyar-szerb 
határ schengeni határ -, és eleget tudunk tenni az uniós kötelezettségnek. 

Még egy kérdésre szeretnék reflektálni. Ez pedig az, hogy az Unióban senki egy 
rossz szót nem tesz annak ellenére, hogy például Görögország teljes mértékben 
átengedi mindenféle regisztráció nélkül a menekülteket, Macedónia szintén átengedi, 
Szerbia átengedi ezeket a menekülteket. Tehát Magyarországon találkoznak először az 
európai uniós jog által előírt követelmények teljesítésével, itt pedig nem akarnak 
teljesíteni. De még egyszer mondom: a magyar hatóságok elszántak, és határozottan 
fel fognak lépni minden jogellenes cselekménnyel szemben, és mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy szeptember 15-ével kezdődően ezeknek a szabályoknak 
érvényt szerezzenek a magyar hatóságok. 

Kettős mércét látunk Magyarországgal szemben, az Unió politikai vezetői, 
illetve több uniós ország is képmutató módon olyan kritikát fogalmaz meg, amelyek 
teljes mértékben megalapozatlanok, másrészt pedig például Görögország 
vonatkozásában - ahol szintén schengeni, külső határa van az Uniónak - nem tesznek 
lépéseket annak érdekében, hogy a görögök is érvényt szerezzenek az uniós jognak. 

Még valamire szeretném fölhívni a tisztelt bizottság figyelmét. Azok az uniós 
kezdeményezések, amik elhangzottak a menekültek elosztására, eleve 
eredménytelenségre vannak ítélve, hiszen ezek a számok nem tarthatók már a mai 
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napon sem, de különösen arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy senki nem tudja 
megmondani azt, hogy hány millió ember indult el. Donald Tusk elnök úr 35 milliós 
megmozduló embertömegről beszél. Különböző számok vannak a tekintetben, hogy 
Törökországban táborokban hány millió ember van, hogy hányan indultak el 
Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Észak-Afrikából, egyáltalán Afrikából.  

Ezeknek a menekülteknek a jelentős része a jobb megélhetés reményében 
indul el, mert ha belegondolunk, ha egy menekült valójában az életét, a testi épségét, 
a családja biztonságát félti, ha megérkezik Görögországba, akkor már biztonságban 
van, akkor már nem kell félni, Görögországban az uniós jog e tekintetben a 
biztonságot szavatolja. De nem a biztonság miatt indulnak el Magyarország felé, 
hanem a jobb megélhetés miatt. Hallani olyan híreket is, hogy válogatnak ezek az 
illegális migránsok, hogy ebbe vagy abba az uniós országba nem akarnak menni. 
Tehát kvázi kívánságműsort rendeznek, hogy ha, mondjuk, Bulgáriába kellene menni 
2500-nak, egy részük nem akarna oda menni. Tehát még egyszer mondom, ez a 
probléma az Európai Unió legnagyobb problémája.  

Legfontosabb feladat a határok védelme minden tagország szempontjából. 
Összehangolt tevékenységre van szükség, és ha ennek a kötelezettségnek a 
tagországok eleget tesznek, meg tudják védeni az uniós külső határokat, a schengeni 
határokat, akkor nagyon nagyot léptünk előre. Magyarország elszánt e tekintetben, és 
arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezekre az információkra is tekintettel 
támogassa a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Kérem 

képviselőtársaimat, jelentkezzenek! (Dr. Józsa István jelentkezik.) Elsőként 
megadom a szót Józsa István képviselő úrnak. Tessék parancsolni! 

Kérdések, észrevételek 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Én azt hiszem, hogy egy valóban nagyon súlyos kérdésről van szó, egész Európa 
jövője szempontjából meghatározó fontosságú, hogy az új helyzetnek megfelelően 
hogyan képes humánus módon kezelni a menekültáradatot. Ezzel kapcsolatosak a 
kérdéseim. Minden jelenlévőhöz szeretnék kérdést intézni, először államtitkár úrhoz. 
Amit fölvázolt itt szeptember 15-e utánra, abból én azt látom, hogy csak az erőszakot 
akarják növelni. Lát-e lehetőséget a humánus, a szellemi erőt is figyelembe vevő 
megoldások gyarapítására, például, hogy az ideérkezőknek a saját nyelvükön 
nyújtsanak alapvető dolgokról tájékoztatást, hogy kérdéseket intézzenek hozzájuk, 
hogy mire van szükség? Mert amit mond, hogy kidobnak dolgokat, azokat 
valószínűleg azért dobják ki, mert nincs rájuk szükségük, vagy nincs irántuk 
bizalmuk. Tervez-e a kormány bizalomerősítő vagy bizalmat helyreállító lépéseket? 
Ez a bicskei vonateltérítés egy nagyon súlyos bizalmi problémát állított elő, nem 
bíznak a magyar kormányban. Tehát a kérdésem lényege: az erőszak fokozásán túl 
lát-e lehetőséget államtitkár úr a humánus lehetőségek bővítésére is? 

A következő kérdésem igazgató úrhoz szól, és a civil szervezetekkel történő 
együttműködésre irányul. Hogy látja igazgató úr, az ön személyi állományában 
megvan-e az az eligazítás, megvan-e az a tudás, megvan-e az a készség, amivel 
megfelelően egyesíteni tudják az önök tevékenységét azzal a nem elhanyagolható 
szolidaritási potenciállal - nem tudok most jobb szót mondani, de mindenesetre a 
probléma emberi megoldásához való civil hozzájárulással -, amit ezek a civil 
szervezetek kifejtenek, különös tekintettel arra, hogy irántuk nagyobb bizalommal 
vannak az érintettek, ezek a szerencsétlen emberek, akik jól mondta államtitkár úr, 
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évek óta törökországi menekülttáborokban hányódnak, tehát nem jókedvükben 
jutottak el ide, hanem kényszerűségből? 

A harmadik, a legegyszerűbb kérdésem az előterjesztőhöz mint a Fidesz 
szóvivőjéhez szól. Nem látná-e elérkezettnek az időt képviselő úr, hogy ahelyett a 
nagyon egyszerű kommunikációs panel helyett, hogy a Fidesz-kormány megvédi 
Magyarországot a menekültektől, az MSZP meg mindenkit beengedne - ez egyik sem 
állja meg a helyét, mert az elsőt tapasztaljuk, hogy nem igaz, a másik meg: mondom, 
hogy nem engednénk be mindenkit -, tehát hogy ehelyett a megosztó kommunikációs 
panel helyett a dolog súlyának megfelelően inkább egy árnyaltabb, az 
együttműködésre, a közös gondolatokra is figyelemmel levő politizálást folytassanak?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyopáros képviselő úré a szó. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én pedig akkor Józsa 

képviselő úrhoz szeretnék kérdést intézni. Képviselő úr, két évvel ezelőtt az én 
térségem az egyik elszenvedője volt a dunai árvíznek. Nyilván emlékszik azokra a 
képsorokra, amikor kormányzat, jogalkotás, katasztrófavédelem, rendőrség, 
honvédség, mindenki, aki élt és mozgott az államigazgatásban, és ott kellett hogy 
legyen a gáton, ott volt, és emellett ott voltak ezrek önkéntesek és civilek. (Dr. Józsa 
István: Mi is.) Pontosan erre akarok utalni, hogy én azt tapasztaltam, hogy ott a 
gátakon abszolút nem létezett szélsőbaloldali, szélsőjobboldali meg fideszes meg 
semmilyen; nyilván az én térségem olyan, hogy elsősorban inkább fideszes érzelmű 
emberek voltak a gáton, de ez egy helyi jelenség. De senki nem kérdezte a másikat, 
hogy te honnan jöttél, miért teszed, meg miért pakolod azt a zsákot.  

Azt gondolom, ideje volna, ha a szocialista országgyűlési képviselők 
tanulnának azoktól az önkéntesektől, az ő szavazóiktól egyébként. Nem lenne ideje 
végre eljutni arra a pontra, hogy ne csak szavakban jelezzék azt, hogy önök 
konszenzusra törekszenek, és konstruktív ellenzék kívánnak lenni? Nem lenne-e 
végre ideje annak, hogy eljussunk arra a nemzeti minimumra, hogy azokban a nagy 
ügyekben, amik megrázzák az országot - legyen az dunai árvíz vagy éppenséggel egy 
ilyen menekülthullám -, inkább támogassák elsősorban ön, illetve önök nyilvánvalóan 
a jogalkotásban a kormányzati erőket, a kormánypártokat, hogy megoldást találjunk, 
nem pedig állandóan a kritikát hangoztatni, egyébként jelen esetben is jellemezően a 
valóságtól elrugaszkodni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Legény Zsolt jelentkezik.) Legény Zsolt 

képviselő úré a szó; utána Tessely alelnök úré.  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyopáros 

képviselőtársam, kormánypárti képviselőtársam kritikáját - ami lehet, hogy jogos is - 
megfogadva, én valóban konstruktív szeretnék lenni. Azt azért engedje meg nekünk, 
hogy vannak dolgok, amiket másként látunk bizonyos helyzetekben, de ahogy még 
egyszer mondom, én valóban konstruktív szeretnék lenni, és az előterjesztéshez lenne 
néhány gondolatom. Biztosan lesz benne némi politikai felhang, amit fogok mondani 
és kérdezni, de ettől függetlenül, még egyszer mondom, a konstruktivitását szeretném 
majd kiemelni, és javaslataim is lennének természetesen, hogy mi hogy látjuk, mit 
kellene inkább ebbe a határozati javaslatba foglalnunk. 

Arra, hogy miért kellett ezt a határozati javaslatot a Magyar Országgyűlésnek 
megalkotnia, és azt milyen tartalommal kell megalkotnia: abban látunk inkább 
különbséget, hogy szerintem is szükség lenne egy olyan határozati javaslatra, amit - 
ahogyan államtitkár úr mondta - talán az Európai Unió vezetői felé is jeleznünk 
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kellene, de egy kicsit olyan érzésem van, mintha üzengetnénk egymásnak, mármint az 
Európai Unió és Magyarország, márpedig szerintem ez az üzengetés nem vinné előre 
a dolgokat.  

Én sem tartom azt helyesnek, amikor Magyarország miniszterelnökét, aki egy 
szuverén ország szuverén miniszterelnöke, az elmúlt időszakban negatív jelzőkkel 
illetik európai uniós vezetők vagy akár az európai sajtóban. Nem tartom helyesnek és 
nem tartom jónak. Értem a kritikájukat, van is benne jogos elem, ettől függetlenül én 
sem tartom jónak, mint magyar képviselő nem gondolom azt, hogy ezt kellene hogy 
tegyék. De az, hogy üzengetésre akarunk üzengetéssel felelni - hiszen az, amit 
egyébként az Unió vezetői megfogalmaztak, már a miniszterelnök úr, mondjuk úgy, 
nagyon harcias szembenállására adott válasz volt vagy üzenet volt. Éppen ezért azt 
gondolom, ez, hogy oda-vissza üzengetünk egymásnak, nem viszi előre a dolgokat.  

Azt gondolom - és ahogy mondom, a konstruktivitására mennék inkább a 
dolognak -, ennek a határozati javaslatnak nem azt kellene tartalmaznia, hogy mit 
akarunk majdhogynem kioktató hangon az Unió vezetőivel közölni, hanem valóban 
lényeges, tartalmi, a dolgot előrevivő javaslatokat tennénk bele. Például azt, hogy a 
Dublin III-at úgy, ahogy van, felül kell vizsgálni, és gyakorlatilag át kell az egészet 
strukturálni. Igaza van az államtitkár úrnak, hatalmas embertömeg indult meg már 
eddig is, és valószínűleg még többen fognak jönni vagy még többen akarnak jönni. 
Ettől függetlenül ezt a Dublin III-at azért kell felülvizsgálnunk, mert nem erre a 
helyzetre találták ki, nem ezt a helyzetet akarja kezelni. Amikor Szíriából és 
Afganisztánból talán milliós nagyságrendben fognak megindulni menekültek, a 
Dublin III erre nem alkalmas. Ezt kellene hogy tartalmazza, mondjuk, a határozati 
javaslat, hogy azt szeretnénk javasolni és kérni, hogy inkább ezt vizsgálja felül az 
Európai Unió. 

Mi az, ami szerintem, szerintünk megoldást eredményezhetne még? 
Valószínűleg az, ha a problémát megpróbálnánk - ahogyan az államtitkár úr is 
szerintem nagyon helyesen említette - ott helyben valahogyan kezelni. Ez egyrészt, 
mondjuk úgy, mostani, gyors tűzoltásként jelenthetné azt, hogy az ottani 
menekülttáborokban talán valamivel jobb életkörülményeket teremteni - ehhez uniós 
forrásból lehetne egyébként egy picit támogatást adni -, mert akkor nem biztos, hogy 
ilyen sokan indulnának el, de a legnagyobb megoldás az lenne, ha, mondjuk úgy, az 
Iszlám Állammal kezdene valamit akár az Európai Unió is katonai szinten, hiszen 
akkor nem alakulna ki Szíriában olyan polgárháborús helyzet, ami miatt 
Törökországban és Libanonban ott van majd hárommillió ember, akik 
menekülttáborokban élnek. Azt gondolom, inkább erre kellene a határozati 
javaslatunknak kitérnie, hogy inkább próbáljuk meg ott helyben kezelni ezt a 
problémát.  

Természetesen ez olyan geopolitikai játszmákat is megindítana, hogy ki tudja, 
ott az olaj és különböző nyersanyagok miatt, főleg az olaj miatt milyen nagyhatalmi 
érdekek hogyan szerepelnek. De azt, hogy e miatt a helyzet miatt van ez a nagyon sok 
menekült, főleg Törökországban és Libanonban, kellene valahogy kezelnünk, hogy 
inkább próbáljanak meg ott maradni, aztán ha rendeződne a helyzet Szíriában és 
Afganisztánban is egyébként, ami egy másik nagyon, talán húsz éve problémás 
helyzet, akkor ezek a menekültek nem akarnánk idejönni.  

És egyébként, ahogy mondtam, az ottani menekülttáborokban is lehetne 
egyfajta segítséget kifejteni, hiszen emberi jogilag nagyon helyes az, hogy ahogy a 
menekültek megérkeznek hozzánk, vizet és élelmet biztosítunk nekik, de ha ugyanezt 
ott próbáljuk nekik biztosítani, ahol egyébként - ebben igaza van az államtitkár úrnak 
- nincsenek életveszélyben vagy inkább ott adjuk nekik, akkor ők valószínűleg nem 
szeretnének idejönni.  
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Még egyszer mondom, a konstruktivitásában, azt gondolom, ezt a határozati 
javaslatot inkább erre kellene kihegyezni, ez kellene hogy legyen a tartalmi javaslata, 
és az, hogy üzengetünk az Európai Unió vezetőivel egymásnak, szerintem nem fogja 
előrevinni a dolgot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak szeretném megjegyezni, hogy jövő héten, 

hétfőn és kedden Brüsszelben a Belügyminiszterek Tanácsa pontosan a Dublin III 
egyezmény felülvizsgálatát fogja elvégezni. Ezek a kérdések előrejönnek, mert 
valóban a Dublin III nem erre a helyzetre íródott, úgymond. Szerintem ez a 
tanácskozás rá fog világítani arra, hogy valóban komoly kettős mérce van az Európai 
Unióban ebben a tekintetben is. Először is: Görögországot mentesítették. Miért? 
Másodszor: Görögország nem tartja be azokat az uniós egyezményeket, amelyeket 
éppen Magyarország betart. Szerintem sokkal inkább fékezni lehetne, egyszerűen a 
görög kormány hozzáállása rendkívül érdekes. Mondják folyosói szóbeszédben 
Brüsszelben, hogy: „Van nekünk elég bajunk a gazdaságban, hagyjatok nekünk 
békét!”. 

Szóval, ez nem megoldás, itt valóban egy összeurópai megoldást, konkrét 
javaslatokat kell letenni az asztalra, és erre a jövő héten, hétfőn és kedden kiváló 
alkalom lesz, hogy a magyar belügyminiszter is elmondja ezeket az álláspontokat.  

Megadom a szót Tessely alelnök úrnak. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, alelnök úr. Józsa képviselő úr első mondatát szeretném ideidézni, ami így 
szólt, hogy: „Valóban nagyon súlyos problémáról van szó.” Ezt a részemről örömmel 
hallottam, hiszen nem is olyan régen az ön párttársai elég súlyos kijelentéseket tettek. 
Néhányat itt összegyűjtöttem önöknek, hogy az MSZP-n belül milyen pálfordulás 
történt az elmúlt hónapokban.  

Csak példaként említeném, hogy Kunhalmi Ágnes VI. hó 18-án - azért az még 
három hónapja se volt, negyedéve sem - azt mondta, hogy: „A bevándorlás 
álprobléma, amit a Fidesz kreált.” Ezt a Hír24-nek adott interjúban hallhatjuk. (Dr. 
Józsa István: Környezetéből kiragadva!) De, képviselő úr, Horváth Csaba egy kicsit 
cizelláltabban fogalmazott, ugyanezen a napon egy szóval ezt kiegészítette: „A 
bevándorlás egy álprobléma, amit a Fidesz kreált.”  

Mondhatnék mást is, amit igazán csodálatra méltónak tartok. Botka 
polgármester úr, aki egy olyan településnek a polgármestere, ahol közel hasonló 
helyzetek vannak, mint Bicskén, ahol én voltam hat évet polgármester, úgy 
nyilatkozott VI. hó 18-án - ez a nap jeles nap volt -, hogy: „A város lakosságát 
egyáltalán nem zavarták a menekültek.” Aztán Tóbiás József egy nappal korábban azt 
nyilatkozza, hogy: „A menekült nem vesz el senkitől semmit.” Ezzel ellentétesen én 
úgy gondolom, hogy az államtitkár úr - én nem nagyon szoktam ilyet mondani - 
minden szavával és szavainak minden árnyalatával egyetértünk. Pontosan így látjuk, 
és semmiféle olyan intézkedés lehetőségét nem tudtuk tanácsolni a kormánynak 
pluszólag, hogy mit lehetne még életbe léptetni ennek a kérdésnek a kezelésére. 

Ön Bicskét is említette a bizalmi válság okozójaként, amit ön 
vonateltérítésként fogalmazott meg, ugyanakkor pedig azt kérte, hogy a humánum 
növelésével lehetne esetleg még jobb helyzetet előidézni, például, ha a saját 
nyelvükön beszélnének a migránsokkal. Én nem nagyon értem. Tehát a saját 
nyelvükön nem beszélt velük senki, ugyanakkor azt mondták nekik, hogy üljenek fel a 
vonatra, mert az a vonat Németországba megy. Ez ellentmondás, ezeknek az 
embereknek senki nem mondta, hogy az a vonat Németországba megy. Ők felültek 
nagy számban egy vonatra, mert úgy gondolták, hogy az Németországba megy, ahol a 



13 

hatóságok pedig intézkedést foganatosítottak. Miért? Mert nem jogszabályszerűen 
voltak az országban. És logikus volt, hogy Bicskén állította meg a vonatot? Logikus 
volt, még akkor is, ha mi ennek nem örültünk, mert az elmúlt években, az elmúlt hét 
évben azt szerettük volna elérni, hogy Bicskéről jó hírek szálljanak az országba, de 
sajnos ez már a világba szállt, hiszen kínai tévétársaság is érdeklődve figyelte, hogy ott 
mi történik.  

Mondjuk, én azt furcsállottam, hogy az ajtók és ablakok előtti szemétkupacok 
nem nagyon látszottak a képeken, annál inkább látszott a kisgyermek, akit szintén - 
mint amikor Röszkén kitörtek, és maguk előtt tartották a saját csecsemőiket. Ott is 
skandált a tömeg, amelyik különben azt skandálta, hogy: „No food!”, nem kérnek 
ételt; ”No water!”, nem kérnek vizet. A rendőrség humánusan hölgyeket, hölgy 
rendőröket küldött a vonathoz étellel és itallal, hogy fogadják el; ők nem fogadták el.  

Úgyhogy én azt kérném, azt ne kérjék számon a menekültrendszeren se, hogy 
humánusabban segítsen, amikor jelen pillanatban arról van szó, hogy ők egyáltalán 
nem akarnak a befogadó állomásokon segítséget kapni, ha pedig ott vannak, akkor 
meg követelőznek. Higgye el, képviselő úr, én tudom, hat évig voltam annak a 
településnek polgármestere, ahol ilyen problémák nem voltak. Az ország első, 
menekülteket befogadó állomása Bicskén létesült, ezreknek segített Bicske, akiket 
valós üldöztetés ért a hazájukban, de most nem erről van szó. Most arról van szó, 
hogy száz menedékkérőből - nem szeretnének még menedékkérelmet sem leadni 
különben - egy-kettőről derül ki az, hogy valós veszélynek van kitéve a hazájában.  

Én azt kérném önöktől, legyenek kedvesek felébredni, segítsék a munkát. Ezek 
a megoldások megoldások lehetnek. Ezek sem fognak máról holnapra megoldást 
nyújtani, és nem lesz holnapután megoldva a menekültkérdés, a bevándorlók 
kérdése. Azért mondom menekültkérdésnek, mert önök pontosan azt nem veszik 
észre, hogy arról a kettőről kellene beszélni. A kilencvennyolc a kettő, valós 
veszélynek kitett polgártól veszi el a lehetőséget és a figyelmet, mert Bicskén a 
táborban azok a szakemberek, akik különben nagyon megfeszített munkával végzik a 
tevékenységüket, nem tudnak nekik segíteni, mert a másik kilencvennyolccal 
foglalkoznak.  

És akkor hadd ne mondjam, hogy azért ebben a képben még ott van az is, hogy 
az országhatárunk mentén van egy olyan magyar ajkú népesség, amely egy háborús 
helyzetben van. Politikai előrejelzők azt mondják, hogy ez a háborús konfliktus a tél 
során fokozódhat. Mi lesz akkor, ha valós menekültproblémával magyar ajkú 
emberek érkeznek az országunkba, de a kilencvennyolc majd tőlük is el fogja vonni a 
levegőt? Én azt kérném szépen, hogy legyenek egy kicsit konstruktívabbak, 
támogassák ezeket az elképzeléseket.  

Amit pedig Legény Zsolt képviselő úr kért, az benne van ebben az anyagban, 
arról szól, az én megítélésem szerint. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több képviselőt nem látok. Visszaadom a szót a 

kormány képviselőjének, az előterjesztőnek, és ha szükséges, akkor főigazgató úrnak. 
Tessék parancsolni! 

Kontrát Károly válasza 

KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Józsa István, illetve Legény Zsolt 
képviselő úr által megfogalmazottakra reagálnék először, aztán pedig a többi 
képviselőtársak által elmondottakra.  

Szeretném világosan megfogalmazni, hogy az a célunk, hogy 2015. szeptember 
15-ét követően Magyarország területére jogellenes módon senki ne tudjon belépni. Ez 
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a célunk. Ez egy hatalmas nagy cél, és ennek érdekében mozgósítjuk azokat az erőket 
és eszközöket, amikről beszéltem. Szeretném elmondani, hogy jelenleg is nyitva 
állnak a határátkelőhelyek a magyar-szerb határon, ebből hét van, amiből három napi 
24 órás szolgálattal, tehát éjjel-nappal nyitva van, de ott nem jönnek, hanem a 
zöldhatáron jönnek ezek az illegális migránsok. Tehát még egyszer mondom, a cél az, 
hogy jogellenes módon senki ne tudjon belépni Magyarország területére. 

A másik pedig, amit szeretnék elmondani, hogy ne legyen kettős mérce. Az 
illegális migránsok sem állhatnak törvények felett, tehát nekik is együtt kell működni, 
be kell tartani a magyar és az uniós törvényeket, ezeknek a törvényeknek a hatóságok 
által érvényt kell szerezni. Együttműködést várunk el az illegális migránsoktól. 

Még egy adatot szeretnék elmondani, csak azért, hogy érzékeltessem, mert 
Józsa úr a humánumot kérte számon rajtunk... (Dr. Józsa István: Nagyobb 
humánum.) Így van. Az a felsorolás, amit elmondtam - a felnőtteknek napi 
háromszori, a gyerekeknek napi ötszöri étkezés, a szállás, a tisztálkodási lehetőség, az 
orvosi, egészségügyi ellátás -, menekültenként napi 4530 forintba kerül a magyar 
költségvetésnek. Ezt teljes egészében magyar költségvetési forrásokból biztosítjuk. 
4530 forintot költünk naponta ezekre a menekültekre. 

Amit szeretnék még kiemelni: azoknak, akik beadják a kérelmet, több mint 80-
85 százaléka nem várja meg az eljárás lefolytatását, hanem elmegy, nem működik 
együtt a hatóságokkal. Tehát a magyar hatóságok nem tudják a határozatokat 
meghozni, érdemben elbírálni, mert meg kell szüntetni az eljárást, mert elmennek. Ez 
a helyzet. Tehát együttműködést, a törvények betartását várjuk az illegális 
migránsoktól. 

Ami pedig a humánusabb föllépést firtató kérdést illeti: szeretném elmondani - 
úgy, ahogy Tessely képviselőtársam vagy Gyopáros Alpár képviselőtársam elmondták, 
és köszönöm szépen a támogató szavaikat -, hogy a magyar hatóságok humánusan, 
emberségesen jártak és járnak el jelenleg is e tekintetben. Tegnap a rendőrség kiadott 
egy információt, hogy több mint 660 ezer szendvicset, nem tudom, hány százezer 
ásványvizet, mennyi gyümölcsöt, mennyi édességet - mert a gyerekek ezt is kapnak - 
adtak a menekültek ellátása érdekében, és milyen körülményeket biztosítunk. 

Tehát szeretném elmondani, hogy a magyar emberek sajátja a humánum, tehát 
az nemcsak a civil emberekben van jelen, hanem a hatósági emberekben is jelen van. 
Ezt tapasztalhatják, hiszen mind ez idáig a magyar hatóságok emberségesen, de 
határozottan látták el a feladatukat, nagyon nagy türelemmel. Kérdezem én: 
mondjuk, Németországban el tudják képzelni, hogy autópályán több ezer ember 
vonul, és ott a német hatóságok kísérik őket? Tehát azt mondom, hogy a magyar 
hatóságok törvényesen, határozottan, de humánusan jártak el.  

Ami pedig ennek a bizonyítását szolgálja, például a kísérő nélküli kiskorúak: 
akár civilek, akár hatósági emberek, akár állami emberek, képviselők, azért nagyobb 
empátiát mutat mindenki, ha egy kisgyereket vagy egy elesett embert lát. 
Hozzáteszem, a menekültek nagy része nem ilyen egyébként, a menekültek nagy része 
18-30 év körüli, tagbaszakadt, jó erőben lévő férfiember, ha figyelik a felvételeket. De 
még egyszer mondom, a fiatalokra vagy a kísérő nélküli kiskorúakra gondolok, ezzel 
kapcsolatban a magyar törvényeket és az uniós törvényeket is teljes mértékben 
betartják a hatóságok. Ezeknek az ellátása kiemelt feladata az eljáró szerveknek. 
Igazgató úr majd erre ki fog térni esetleg részletesen is. Ez ügyben a jövőben is így 
teszünk. A nőkkel kapcsolatban is abszolút humánusan járnak el a hatóságok.  

Szeretnék köszönetet mondani a karitatív szervezeteknek, hiszen az elmúlt 
hétvégén, illetve ezen a héten is a miniszterelnök úr több alkalommal tárgyalt 
karitatív szervezetekkel, akik részt vesznek az illegális migránsok ellátásában, 
közreműködnek ebben, hiszen a Magyarországról, a magyar emberekről kialakult 
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világképhez ez is hozzátartozik, hogy Magyarország emberi módon, tisztességesen, 
becsületesen, de a magyar törvényeknek és az uniós törvényeknek érvényt szerezve 
látja el ezeket a feladatokat. Ezt szeretnénk a jövőben is fönntartani, de még egyszer 
mondom, abban bízunk, hogy a közös uniós föllépés, ami minden ország részéről az 
uniós, a schengeni határok megvédését jelenti garanciálisan, ez az első lépés, amit 
közösen meg kell tennünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Szép Árpád úrnak, utána 

majd az előterjesztőnek adom meg viszonválaszra. Tessék parancsolni! 

Dr. Szép Árpád reagálása 

DR. SZÉP ÁRPÁD menekültügyi igazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Józsa István 
képviselő úr kérdésére válaszolva szeretném elmondani, hogy a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnak évek óta nagyon jó együttműködése van a civil szféra 
képviselőivel, számos civil szervezettel együttműködési megállapodás keretében 
zökkenőmentesen segítjük egymás munkáját. Csak hogy néhányat megemlítsek: a 
Magyar Helsinki Bizottság, a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, a Baptista 
Szeretetszolgálat, a Cordelia Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
Ökomenikus Szeretetszolgálat, ezekkel évek óta tényleg kifogástalan az 
együttműködésünk. Ezenkívül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szintén 
évek óta a befogadó intézményeiben biztosít lehetőséget önkéntesek számára, hogy 
ott kifejtsék tevékenységüket, ennek keretében számos közösségi program 
megszervezésére, nyelvprogramok szervezésére került sor, rendkívül hasznos és 
tényleg segítő munkát látnak el az intézményekben az önkéntesek, gyakorlatilag napi 
szinten érkeznek hozzánk ilyen megkeresésekkel, hogy hogyan lehet ebben a 
tevékenységben részt venni, és ennek mi mindig lehetőséget és teret biztosítunk. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal minden olyan civil szervezettel 
készségesen együttműködik, amelynek az a célja, hogy a menedéket kérő külföldieket 
a jogszabályok betartására sarkallja és abban segítse. Tehát nyilvánvalóan nagyon 
szívesen együttműködünk azokkal a civil szervezetekkel, amelyek azt képviselik, amit 
mi is, hogy a Magyarországon menedéket kérő külföldiek működjenek együtt a 
menekültügyi hatósággal, menjenek el a számukra kijelölt befogadóállomásra, ott 
várják meg az eljárásuk végét, és mindaddig, amíg az eljárás tart, működjenek együtt, 
működjenek közre a regisztrációban, működjenek közre az eljárás folyamán, és a 
döntés függvényében alkalmazkodjanak a meghozott döntéshez, nyilvánvalóan 
tisztelettel és figyelemmel a jogorvoslati lehetőségeikre is.  

Valóban, a menekültügyi hatóság az érintett állami és önkormányzati 
szervezetekkel együtt kiemelt figyelmet fordít a kísérő nélküli kiskorúak ügyeire, 
ahogy az államtitkár úr is említette. Most már évek óta a kísérő nélküli kiskorúak 
elhelyezése nem a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal intézményeiben, hanem 
gyermekvédelmi intézményekben történik, ahova a kísérő nélküli kiskorú 
menedékkérőket most már a menekültügyi hatóság szállítja. Tehát mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy ezek a rendkívül sérülékeny helyzetben lévő 
személyek, gyerekek minél hamarabb megkapják a számukra szükséges 
gondoskodást. 

Nem tudom, hogy ezen kívül van-e még kérdés. Köszönöm. (Dr. Józsa István: 
Van-e elég ember? Ez volt a kérdés. Önnek van-e elég embere erre? - Kontrát 
Károly: Majd én válaszolok erre a kérdésre!) 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 



16 

 
KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, a hatóságok 

rendelkeznek megfelelő személyi állománnyal. 500 fővel bővítjük, illetőleg meg is 
kezdődött már a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létszámának bővítése ezzel 
az 500 fős létszámemeléssel. Ez azt jelenti, hogy ezzel a létszámnöveléssel ennek az 
iszonyatosan nehéz feladatnak a teljesítését meg tudják oldani. 

Még a képviselő úr az elején a tolmácsok kérdését vetette fel, amire nem 
reagáltunk, most megteszem. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetőleg a 
Belügyminisztérium gondoskodik arról, hogy megfelelő létszámú tolmács legyen, 
hiszen ez egy alapvető követelmény, biztosítjuk az ehhez fűződő jogokat az illegális 
migránsoknak. 

És tényleg, még egyszer mondom, én is azt húznám alá, ha már nálam van a 
szó, hogy regisztráljanak, működjenek együtt a hatósággal, menjenek el a befogadó 
állomásra, várják ki a hatósági eljárás végét, és a döntést tartsák tiszteletben. Ez a 
kérésünk a menekültekhez, úgy gondolom, ennyi együttműködést elvárhatunk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül megadom a szót az előterjesztőnek, Tuzson 

Bence képviselőtársamnak. Kérem, válaszának végén nyilatkozzon arról, hogy az 
indítvány megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Tessék 
parancsolni! 

Tuzson Bence reagálása 

TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sok 
minden elhangzott most itt a vitában, és engedjék meg, hogy reagáljak is ezekre a 
kérdésekre, főként arra, ami - bár itt elsősorban egy általános vitának a keretei közé 
tartozó kérdések voltak.  

Azért nagyon fontosnak tartom megjegyezni azt - és ezt Józsa képviselő úrnak 
mondom -, hogy sokkal összetettebb a probléma, mint ahogy ezt most ön felvázolta 
röviden, és összetettebb is az, amiről szoktunk beszélni, az üzenetei azonban 
világosak. Tehát az üzenet e tekintetben az, hogy mindenképpen meg kell védeni a 
határokat, és ügyelni kell arra, hogy aki a határon átjön, csak kontrolláltan jöjjön át; 
óriási veszélyt jelent ez egyébként Magyarország számára és az Unió számára is. 

A menekültkérdésben is az a határozott álláspontunk, hogy mindenki 
menekült, akit üldöznek. Addig a pontig menekült valaki - és ez az emberi jogi 
szabályozás tekintetében, tehát a genfi egyezményből is következő módon -, amíg az 
első biztonságos országot el nem éri. Onnan kezdve, ha belép egy másik országba, 
lehet méltányolható szempont az, hogy valaki jobb életet szeretne, de az már az 
ország szuverenitásának a kérdése. Tehát ha valaki belép ma Magyarországra azon az 
alapon, hogy jobb életet szeretne Magyarországon, Németországban, az Európai 
Unióban, ha ide szeretne jönni, nekünk szuverén jogunk eldönteni azt, hogy szüksége 
van-e Magyarországnak rá vagy nincs szüksége, és ez már nem menekültjogi kérdés. 
Erre irányulnak az újabb szabályozások, és ezt fogja tartalmazni a következő szabály 
is Magyarországon. 

Magam nem beszéltem az MSZP-ről még az elején sem, de ha már felvetette az 
együttműködés kérdését, nagyon fontosnak tartom azt a kérdést, hogy amikor például 
előáll egy olyan eset, hogy kétharmados jogszabályt kell megtárgyalni - azért 
elsősorban, mert eszközökre és emberekre van szükség ahhoz, hogy a határt meg 
tudjuk védeni -, akkor fel kell ismerni azt a szocialistáknak és a baloldalnak is, hogy 
ezek sürgős kérdések. Még akkor is, ha nem értenek egyet, és később nem fogják 
megszavazni a jogszabályt, azt ilyenkor ildomos támogatni, hogy az Országgyűlés 
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tárgyalhassa ezt a kérdést, de volt 41 olyan országgyűlési képviselő, beleértve önöket 
is, akik még ahhoz sem járultak hozzá, hogy az Országgyűlés ezt a kérdést tárgyalja, 
tehát ahhoz sem, hogy beszéljünk arról a kérdésről, hogy mi van a honvédséggel, mi 
van a rendőrség eszközállományának megerősítésével annak érdekében, hogy a 
problémát minél gyorsabban tudjuk kezelni. Tehát azt gondolom, az együttműködés 
első jele az, hogy ha ilyen előterjesztés van, hogy beszéljünk egy kérdésről, akkor azt 
minimális módon lehessen támogatni. 

Humánusnak kell lenni, abban igaza van, minden embertársunkkal 
humánusnak kell lenni, és e tekintetben sok minden elhangzott már. Szeretném 
megköszönni a magyar hatóságok munkáját is. Én lent jártam Bicskén, megnéztem a 
tábort. Itt több dologról beszélünk, és jó, ha egyszer tisztázzuk is, hogy mi a folyamat, 
mert úgy látom, itt fogalmak keverednek mindenhol. Tehát: ha valakiket elkapnak, 
őket először gyűjtőpontokra viszik, a gyűjtőpontokra mennek értük a buszok, és 
átviszik őket az úgynevezett hangárakba vagy regisztrációs pontokba, ahol rendezett 
körülmények között egy nagyon - főleg a 2. tábor, az 1. tábor még, mondjuk úgy, 
organikus módon fejlődött, de a 2. tábor vagy hangár tekintetében le lehet oda menni, 
meg lehet nézni, hogy ott milyen körülmények vannak, és hogyan tartják ott fenn a 
rendet a rendőrség munkatársai.  

Hálás köszönet azoknak a civil szervezeteknek is, akik segítséget nyújtanak 
abban, hogy ezt a munkát el lehessen végezni. Mindenhol szeretnénk megköszönni 
ezeknek a civil szervezeteknek, sokat segítenek abban, hogy az állam el tudja végezni 
a munkáját. Ez már csak azért is fontos, mert ha az állam költségvetését 
összességében tekintjük, akkor van egy adott összeg, amit jóléti kiadásokra lehet 
fordítani, és minden ilyen kiadás az állam kiadásainak jóléti részéből faragandó le. 
Vannak gazdaságfejlesztési kiadások és jóléti kiadások; lehet a gazdaságfejlesztésiből 
is lefaragni, de természetesen az az országnak óriási terhet jelent. Ezért nagyon fontos 
a civilek részvétele, mert ez segít az ország jóléti kiadási rendszerének fenntartásában 
is. Ezért is szeretnénk köszönetet mondani a civil szervezeteknek, hogy ebben a 
munkában egyébként részt vesznek. 

De az alapvető probléma nem abban áll Magyarországon, hogy aki 
menekültként megérkezik, azt kezelni lehetne vagy nem lehetne kezelni, hanem az, 
hogy akik átlépik a magyar határt, azok többségében nem menekültek. Erre 
vonatkoznak az új jogszabályok és az új jogszabályi lehetőségek is, amelyek 
értelmében tényleg - és arra számítunk, ahogy fokozatosan ehhez az erőforrások is 
rendelkezésre állnak, és mondom, nagy probléma az, hogy a honvédség és a 
rendőrség egyes eszközei még nem fognak rendelkezésre állni, de ahogy az eszközök 
fokozatosan rendelkezésre állnak - rendet tudunk tenni a déli határszakaszon.  

Ez különleges cél, és ezért fontos az - hogy visszakanyarodjak az elejére, és 
válaszoljak arra a kérdésre is, ami ebben a határozati javaslatban van és a határozati 
javaslathoz kapcsolódik -, ennek egyértelmű célja az, hogy a jelenlegi menekültügyi 
rendszert megváltoztassuk. Megváltoztassuk azt a rendszert, amelyik alkalmatlan 
arra, hogy a jelenlegi helyzetet kezelje, hiszen leegyszerűsítő módon, de az az igazság, 
hogy ha valaki az Európai Unió határán, a schengeni határon átsétál, és annyit mond, 
hogy én menekült vagyok, onnantól kezdve szinte szabadon mozoghat az Európai 
Unió területén; bárki is az, csak ennyit kell mondani, még ha papírjai sincsenek, 
akkor is ez a helyzet.  

Ezt a helyzetet szeretnénk felszámolni, erről szól valóban - ahogy az alelnök úr 
elmondta - ez a határozati javaslat, és ennek a megváltoztatását célozza úgy, hogy 
határozott javaslatokat tesz a tekintetben, hogy milyen preferenciasorrendben 
beszéljünk ezekről a kérdésekről. Beszéljünk először a határok megvédéséről, legyen 
olyan helyzet, hogy kontrolláltan lehet csak belépni Magyarországra, az Európai Unió 
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területére általában, és onnantól kezdve beszélhetünk minden más kérdésről, a 
kvótarendszerről is, mert különben olyan üzeneteket küldünk el azoknak az 
embereknek, akik a határainkon túl vannak, és egyébként jönnének ide a jobb 
megélhetés reményében, hangsúlyozottan, az Európai Unióba, hogy egyébként itt 
terített asztal vár benneteket, és mindent megkaptok, ami szem-szájnak ingere.  

Ilyen üzenetet nem lehet elküldeni, mert egyszerűen ez nem igaz, olyan illúziót 
kelt, aminek következtében emberek fognak meghalni, mert senkinek nem tudjuk 
garantálni a biztonságát, hogy amíg eljut idáig, addig biztonságban lesz, és nem lesz 
kitéve különböző bűnözői csoportoknak, akik avval hitegetik őket, hogy áthozzák őket 
Európába, a vége pedig az, hogy sokan meg is halhatnak. Ezért felelőtlen az a politika, 
ha valakik ilyen üzeneteket küldenek, és nem támogatják a helyzet gyors lezárását és 
egyértelmű üzenetek küldését.  

Arra kérem én önöket, hogy e tekintetben segítsék a kormány munkáját meg a 
kormány európai fellépését is, hogy ezeket az üzeneteket határozottan meg lehessen 
fogalmazni, mert azzal emberi életeket fogunk megmenteni a másik oldalon; nemcsak 
magyar emberekről van szó, azoknak az életét is, akik egyébként elindulnának. 
Tudatosítani kell bennük, hogy egyébként nem menekültek, tehát ők addig 
menekültek nemzetközi jogi értelemben is, amíg nem érnek el egy biztonságos 
országot. Onnantól kezdve más a jogi helyzet, és ezt a jogi helyzetet kell megfelelően 
kezelni.  

Ennek megfelelően egyébként nyilatkozok arról is, amit az elnök úr kérdezett. 
A 44. § (1) bekezdésének természetesen az előterjesztés megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vitának ezt a részét lezárom. Engedjék 

meg, hogy a Magyar Országgyűlés Európai ügyek bizottsága nevében megköszönjem a 
Belügyminisztériumnak, a rendőrségnek, a polgárőrségnek, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnak és természetesen minden magyar civil szervezetnek, 
minden magyar állampolgárnak, aki segítséget ad a menekültügyben, hiszen embert 
próbáló időket élünk. Itt nemcsak a rendőrök idegeit, hanem minden állampolgár, 
különösen a déli határainkon lakó polgáraink idegeit is rongálják, ha szabad ezt 
mondanom, és ez azt jelenti, hogy közös fellépéssel talán meg tudjuk mutatni 
Európának, hogy mi nem vagyunk barbárok; elnézést kérek, hogy ezt a szót 
használom, egy tegnapi konferencián elhangzott többször egy szerb képviselőtől, 
kikérte magának az unió vezetőivel szemben. Mi is ugyanolyan tagországa vagyunk az 
Európai Uniónak, akik azzal az emberi humánummal próbáljuk legálissá tenni ezeket 
a folyamatokat, ami nemcsak Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót 
veszélyezteti.  

Hogy miért szükséges ez a feljegyzés vagy ez az üzenet? Ha egyszerűen 
fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Itt 
nemcsak arról van szó, hogy a magyar miniszterelnök elmondja az Európai 
Tanácsban a véleményét, hanem itt a Magyar Országgyűlés felelős képviselői is el kell 
hogy juttassák üzenetüket Európa felelős vezetőihez, hogy ez a baj sokkal nagyobb, 
mint egyes európai képviselők gondolják, akik a bőrükön még nem érzik ennek a 
nehézségét, ennek a veszélyét.  

Itt semmi más nincs, csak az, hogy mi, a Magyar Országgyűlés képviselői 
felelősen gondolkodunk Magyarország védelméről és az Európai Unió védelméről is. 
Ezt nekünk meg kell tennünk, ha tetszik, ha nem, felhívni a figyelmet. Egyelőre mást 
nem tehetünk. Ami a Magyar Országgyűlés dolgát illeti: mi meghozzuk azokat a 
törvényi rendelkezéseket - és meghoztuk már korábban -, ami segíti a bevándorlásügy 
kezelését nemcsak Magyarországon, hanem példát ad más európai országnak. Igen, 
mert egyfajta kettősség látható az Európai Unióban, kettős megítélés. Borzasztó 
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képeket lehet látni egyes televíziókban az Európai Unióban is, azokat a részeket 
ragadják ki, amik valóban felborzolják az egyszerű polgárok idegeit. De arról senki 
nem szól, hogy a magyar hatóságok és a magyar civilek áldozatos munkával 
próbálnak meg a helyzetnek urai lenni.  

Hölgyeim és Uraim! Most áttérünk a részletes vita második szakaszára. 
Kérdezem Tessely Zoltán alelnök urat, hogy kívánja-e indokolni ezeket a módosító 
javaslatokat, amiket a háttéranyagban képviselőtársaim megkaptak. 

 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon rövid leszek, hiszen 

a felvetések tartalmi elemeket nem érintenek, pusztán a szöveg szerkezetét, 
egyszerűbb érhetőségét célozzák. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák azt. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig kérdezem a kormány képviselőjét, 

hogy támogatja-e a módosító javaslatokat. 
 
KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a határozati javaslat előterjesztőjét, hogy 

nyilatkozzon arról, hogy támogatja-e a módosító javaslatokat, a háttéranyag szerint 
mindhárom pontról kérem, hogy nyilatkozzon. 

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Technikai jellegű módosító 

javaslatokról van szó, úgyhogy természetesen mind a három javaslatot támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazást rendelek el. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita főbb 
megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el, amelyben megállapítjuk, hogy a 
határozati javaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 44. §-a (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom a jegyzőkönyv számára is, hogy egyhangúlag elfogadta a 
bizottságunk. Köszönöm szépen képviselőtársaimnak. 

A következőben a háttéranyag alapján szavazunk a módosító javaslat három 
pontjáról. Ki az, aki támogatja, hogy az előbbi szavazások eredményét tükröző 
módosításokat tartalmazó részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot 
nyújtsunk be? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
támogatta a bizottságunk. 

Utolsó teendőnk a részletes vita lezárásáról való döntéshozatal. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a H/5984. számú határozati javaslat részletes vitáját bizottságunk 
ezennel lezárja? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Végül bizottsági előadót kell állítanunk, aki a többségi álláspont ismertetését a 
plenáris ülésen elvégzi, illetve, mivel nem volt ellenszavazat, nem tudom szükséges-e, 
hogy kisebbségi véleményt… (Dr. Józsa István: Az alelnök úr…) Akkor megkérjük 
Tessely alelnök urat, hogy legyen a vita ismertetője a plenáris ülésen.  

(Jelzésre:) Főtanácsadó úr mondja, hogy még szavaznunk kell egy technikai 
módosításról, ami a háttéranyagban megtalálható. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Külön kellett még egy technikai jellegű 
módosításról, mert egyet átugrottunk. Akkor ezt is egyhangúlag támogatja a 
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bizottság. Akkor konszenzus alapján megkérem majd Tessely Zoltán alelnök urat, 
hogy legyen a bizottságunk előadója a plenáris ülésen.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő 
bizottsági ülésre várhatóan szeptember 21-én, hétfőn, 11 óra 45 perckor kerül sor. A 
tervezett napirendi pont: eszmecsere Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság 
oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős tagjával. A bizottsági ülésre a 
Delegációs teremben kerül sor. A bizottsági ülés előtt pedig az Európai Bizottság egy 
másik tagjával, Phil Hogan úrral, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős 
biztossal folytatunk eszmecserét a Mezőgazdasági bizottság, valamint a Fenntartható 
fejlődés bizottsága tagjaival együtt, körülbelül 10 óra 45 perctől. Az eszmecserére 
szintén a Delegációs teremben kerül sor.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Megköszönöm a kormány képviselőjének, 
képviselőtársaimnak és a hivatal igazgatójának, hogy részt vettek a bizottsági ülésen. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Nánásiné Czapári Judit 


