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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a mai 
napirendi pont előadóját, Juraj Chmielt, Csehország nagykövetét és munkatársait. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk határozatképes.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényi előírásoknak megfelelően jeleztem a 
képviselőtársaimnak a mai napra tervezett napirendi pontokat. Két napirendi pontot 
terveztünk. Az első Juraj Chmiel, Csehország nagykövetének tájékoztatója a visegrádi 
csoport cseh elnökségének prioritásáról, a második pedig Simonné dr. Berta 
Krisztina, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes 
államtitkárának tájékoztatója az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, 
valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezetről.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi 
pontokkal kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, 
aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy bizottságunk elfogadta a napirendet. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Képviselőtársaim! Napirend előtt tájékoztatom képviselőtársaimat, 
hogy éppen most fejeztem be tárgyalásaimat Claudia Roth képviselő asszonnyal, a 
Bundestag alelnökével, akivel elsősorban a menekültkérdést tekintettük át, és 
bemutattam a tárgykörben hozott főbb magyarországi intézkedéseket. Ezért késtem 
egy kicsit, mert sok volt a mondanivalónk, és mivel eleve késve kezdtük a 
programunkat, a tárgyalást, így minden program csúszott. Ezúttal is elnézését kérem 
a nagykövet úrnak és a bizottság tagjainak. 

Juraj Chmiel, Csehország nagykövetének tájékoztatója a visegrádi 
csoport cseh elnökségének prioritásairól  

(A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar tolmácsolás mellett 
zajlik.) 

Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, amely Csehország 
nagykövetének tájékoztatója a visegrádi csoport cseh elnökségnek prioritásáról.  

(Az elnök angol nyelven folytatja hozzászólását.) 
Engedjék meg, hogy sok szeretettel üdvözöljem a nagykövet urat és a kollegáit 

ezen a bizottsági ülésen. Úgy tűnik számomra, hogy egy lehetséges új hagyomány van 
kialakulóban, hiszen a visegrádi országok elnökségeinek a prioritásairól még nem 
egyeztettünk ilyen formátumban, amennyire emlékszem. A legutóbbi alkalommal a 
cseh nagykövetet, egész pontosan Jaromír Plíšek nagykövetet hívtuk meg a bizottság 
ülésére. Ez 2009 februárjában történt. Akkor a cseh EU-elnökség programjáról esett 
szó. Szeretném kihangsúlyozni, hogy parlamenti szinten rendszeres együttműködés 
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folyik a visegrádi négyek parlamenti képviselői, európai uniós bizottságai között, 
félévente találkozunk, ami kiváló keretet biztosít ahhoz, hogy egyeztessük az 
álláspontjainkat európai uniós kérdésekben, illetve, hogy felkészüljünk az 
úgynevezett COSAC-találkozókra. A legutóbbi találkozónkat a cseh szenátus szervezte 
idén áprilisban.  

A visegrádi csoport cseh elnökségének prioritásait nagyon gondosan 
áttekintettük,úgy gondolom, hogy a migrációs kérdés most  némileg beárnyékolja az 
eredeti célokat.  

Nagykövet úr, megadom önnek a szót. Azt is szeretném jelezni, hogy magyar-
angol szinkrontolmácsolás van. Öné a szó, nagykövet úr.  

Juraj Chmiel tájékoztatója 

JURAJ CHMIEL, Csehország nagykövete: (Hozzászólását magyar nyelven 
kezdi.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon 
szépen köszönöm a lehetőséget bemutatni a csehországi elnökséget a V4-es 
csoportban. Először azzal szeretném kezdeni, hogy bemutatom a kollégámat, a 
helyettesemet, Ms. Alena Jermářovát és a diplomata konzult, Mr. Jozef Kollárt. 
Elnézést kérek, de angol nyelven fogom folytatni az előadásomat. 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) 
Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Hölgyeim és Uraim! Rendkívül 

nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a V4 elnökségi 
programunkat egy ilyen tiszteletreméltó közönség előtt egy tiszteletreméltó helyen. 
Átvettük a visegrádi elnökséget „V4 trust”, bizalommal szlogennel. 2016 februárjában 
fogjuk megünnepelni a visegrádi négyek 25. évfordulóját. A visegrádi együttműködés 
a mai napig is egy rendkívül fontos, integráns része maradt a külpolitikánknak, amely 
egyébként nagyon-nagyon jól megmutatkozik nemcsak az EU-ban, hanem még azon 
túl is. Természetesen az EU-n belüli visegrádi együttműködés nem mindig volt 
sikeres, azonban mégis azt gondolom, hogy a legtöbb esetben konkrét eredményeket 
hozott. Rendkívül nagyra értékeljük az információcserét, a tapasztalatcserét, a 
koordinációt specifikus kérdésekben. 

Az is igaz, hogy nem mindig tudtunk a V4-en belül konszenzusra jutni 
bizonyos külpolitikai kérdésekben vagy közös álláspontra az EU keretein belül. 
Kormánytisztviselőként jómagam is nagyon sok koordináló találkozón vetettem részt, 
volt, amikor egyet tudtunk érteni, volt, amikor nem. Azt hiszem, hogy a 
megállapodás, az egyetértés többségben volt.  

Amikor arra kényszerültünk - remélem, hogy már csak a történelem lapjain 
van az, hogy arra kényszerülünk -, hogy ugyanaz az álláspontunk legyen, nagyon 
sokan vizionálták a visegrádi négyeknek a kimúlását, ez nem így van. A visegrádi 
négyek egyre vonzóbb úgynevezett harmadik országok számára is. Ez megerősíti a 
V4+ vagy pedig a Nemzetközi Visegrádi Alap működésének a szükségességét. Az 
utóbbi, az alap rendkívül fontos eleme az együttműködésünknek. Erről hadd mondjak 
néhány szót! A V4-ek egy csoport, ennek nincsen semmilyen intézményes alapja, 
azonban a Nemzetközi Visegrádi Alap egy intézmény, egy nemzetközi szervezetről van 
szó, ez Pozsonyban működik, a V4-kormányok hozták létre 2000 júniusában. A 
létrehozás célja az volt, hogy elősegítse a szorosabb együttműködést az 
állampolgárok, az intézmények között a régióban, illetve a V4-régiók és más országok 
régiói között, különösképp a nyugat-balkáni és a keleti partnerségi régiók felé. Az éves 
költségvetés 8 millió euró 2014-ben, egyenlő részben járulnak hozzá az egyes V4-
kormányok, mindegyik kormány 2 millió euróval járul hozzá.  

Az alap ezen túl egyébként még társfinanszírozásban is részt vesz más 
kormányoktól, kormányzati szervezetektől kap pénzt: Kanada, Németország, 
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Hollandia, Dél-Korea, Svédország, Svájc, Japán, Egyesült Államok. A cseh elnökség 
célja a legfontosabb témákra specifikus hatással koncentrálni. Tematikus 
prioritásaink 2015-16-ra a következők: a V4-es régiós együttműködésre és a 
Nemzetközi Visegrádi Alapra való koncentrálás.  

Az energiaunió a második. Ez mindig is fontos kérdés volt a visegrádi 
országokon belül. Az ukrán válság vagy pedig a közel-keleti instabilitás miatt ennek a 
fontossága egyre erősödik. V4 elnökségünk tovább folytatja az együttműködést két 
már meglévő munkacsoportban, az energia munkacsoportban és a gázpiaci 
integrációs munkacsoportban. A cseh elnökség kulcsprioritása ezen túlmenően az 
energiaunió létrehozásával kapcsolatos projekt.  

Az energiaunióval és az EU-n belüli együttműködéssel kapcsolatban három 
stratégiai célkitűzést látunk: biztonság, versenyképesség, fenntarthatóság. Az új 
villamosenergia-piaccal kapcsolatos kezdeményezést néhány napon belül, 2015 
második felében fogják elindítani. A földgázzal kapcsolatban a V4 elnökség 
koncentrálni szeretne a gáztárolással és a cseppfolyós gáztárolással kapcsolatos 
bizottsági stratégiára. A 2030-as éghajlati szabályozással kapcsolatban szeretnénk 
még dolgozni. Az alacsony szénfelhasználású technológiák felhasználására szeretnénk 
nagyobb hangsúlyt fektetni a környezetvédelem terén. Ezen a területen tovább 
szeretnénk erősíteni a kutatás fontosságát.  

Az Európai Uniónak támogatni kell minden kutatást minden ígéretes 
területen, beleértve még a nukleáris energiát is. Elképzelhető, hogy lehetnek új 
lehetőségek a tóriummal kapcsolatos kutatások területén. Lehet, hogy 30-40 év is 
eltelik, mire kiderül, hogy ez valóban hatékony-e. A tórium egyik előnye például az, 
hogy nem lehet kettős felhasználású, tehát katonai célokra nem alkalmazható. 
Energiacsomagunk egy másik fontos eleme a külső dimenzió és a biztonság kérdése.  

Ukrajnával kapcsolatban a cseh elnökség továbbra is támogatja az 
energiaközösséget, az erőfeszítéseket az ukrán energiaszektor modernizálására. Egy 
másik fontos célkitűzés a belső gázpiac. A gázpiac integrációja egy hosszú távú V4-es 
prioritás. Elkészültének alapvető feltétele a még nem befejezett infrastruktúra 
befejezése, különösképpen az észak-déli gázkorridorra. A cseh elnökség ezzel 
kapcsolatban koncentrálni szeretne arra, hogy egyrészt leltározza a feladatokat, illetve 
hogy lebontsa az összes jogszabályi és szabályozói akadályt annak érdekében, hogy 
befejeződhessen a gázpiac kiépítése a V4-eken belül.  

Harmadik prioritásunk az európai szomszédságpolitika, bővítéspolitika, az 
átmenet segítése, a fejlesztési segélyek, a nyugat-balkáni alap. A V4-ek elnökségében 
szeretnénk elősegíteni minden olyan tevékenységet, amely segíti az európai 
orientációt Grúzia, Moldávia és Ukrajna esetében, az európai szomszédságpolitikával 
összhangban.  

A keleti partnerséggel kapcsolatban a visegrádi csoport készen áll arra, hogy 
aktív szerepet játsszon a rigai nyilatkozatban megfogalmazott célok 
megvalósításában. A cseh V4 elnökség tovább fogja folytatni a Nemzetközi Visegrádi 
Alap projektjeit, a V4-ek tapasztalat-megosztását egy roadshow keretében. 
Koncentrálni szeretnénk a jó kormányzás, az oktatás és a média szerepére.  

A Nyugat-Balkán egyik prioritása külpolitikánk szempontjából a hagyományos 
V4 külügyminiszteri találkozó, kiegészülve Horvátországgal, Szlovéniával és nyugat-
balkáni résztvevőkkel, ami novemberben Prágában fog létrejönni. A célunk az, hogy 
végre befejezzük azt a munkát, amit más elnökségek elkezdtek, különösképpen azért, 
hogy előmozdítsuk a nyugat-balkáni alap elindulását. Ez egy újabb alap lesz a 
visegrádi 4-ek csoportjában. Tiranában lesz a központja ennek az alapnak. A projekt 
egyébként már a 2011-12-es elnökségünk során elindult, s reméljük, hogy az ismételt 
elnökségünk alatt véglegesíteni tudjuk. A nyugat-balkáni országokkal a 
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megállapodást már 2015 júniusában alá kellett volna írni, de Bosznia-Hercegovina 
részéről még nem volt megfelelő az előkészület. Albánia, mint az alap befogadó 
nemzete, megkapja az első igazgatói kinevezést is az alappal kapcsolatban. Azt 
reméljük, hogy az idén novemberben a prágai csúcstalálkozón minden szükséges 
dokumentum aláírásra kerül.  

A negyedik a védelmi biztonsági együttműködés. Ez a V4 harccsoport, 
kiberbiztonság, illetve a NATO. A visegrádi csoport előkészített egy hosszú távú 
jövőképet a védelmi együttműködés elmélyítéséről, egy légtérvédelmi programról, a 
V4 együttműködéséről a NATO-n belül. A cseh elnökség alatt ez az egyik legfontosabb 
feladat. Szeretnénk előmozdítani a visegrádi EU-harccsoport felkészülését úgy, hogy 
2016 első felében készültségben legyen. Az az ambíciónk, hogy egy stabilabb 
struktúra maradjon meg, amely képes EU- és NATO-keretek között is megmozdulni.  

2015-16 során szeretnénk egy védelmi találkozót szervezni annak érdekében, 
hogy teszteljük a nemzeti döntéshozatali mechanizmusok hatékonyságát abban az 
esetben, ha ezt a harccsoportot be kell vetni. A tárgyalások alapján, amelyeket a V4 
országok képviselői folytattak, meghatározásra került, hogy megközelítőleg 3260 
katona lenne a harccsoportban. 2014 júniusáig a következőket ajánlották fel: 1450 
ember jön Lengyelországból, 600 ember a cseh hadseregből, 650 embert a Magyar 
Honvédség, 560 embert pedig Szlovákia fog felajánlani a harccsoportba.  

Ezen túlmenően szeretnénk elősegíteni egyéb V4 permanens struktúrák 
létrehozását, valamint szeretnénk a védelmi és beszerzési terveket is harmonizálni 
annak érdekében, hogy megvalósulhassanak a közös beszerzési projektek. Szeretnénk 
folytatni a fegyverzetfejlesztés közös lehetőségeit a jövőbeni együttműködés 
feltárásának a céljával. Ez természetesen rendkívül nehéz feladat, különösképpen 
azért, mert a világ különböző részeiről lennének szállítóink, valamint azért, mert a V4 
hadseregeket harmonizálni nagyon nehéz feladat, amihez legalább egy évtized kell, ha 
ez egyáltalán lehetséges. A NATO-n belül is vannak, léteznek hadseregek különböző 
logisztikával, különböző fegyverrendszerekkel és működnek is, de a gazdasági 
együttműködés szempontjából azt gondolom, mindenképpen jó az, hogy a lehető 
legnagyobb átfedés van a védelmi beszerzésekben.  

A cseh-lengyel elnökség váltásakor fog megtörténni a varsói NATO 
csúcstalálkozó. A cseh elnökség elmélyítené a V4 plusz védelmi együttműködést 
Franciaország, Németország és az USA felé, és szeretnénk aktívan támogatni a V4-ek 
és a NORDEFCO közötti feladatmegosztást. A visegrádi együttműködés 
szempontjából szeretnénk elmélyíteni és növelni az együttműködést a közép-európai 
kiberbiztonsági platformban.  

Az ötödik prioritásunk pedig a szolidaritás elvének aktív képviselete, szoros 
koordinálás az álláspontok tekintetében. Szeretnénk folytatni a V4 országok közötti 
koordinálást a fontos EU-s találkozók, illetve egyéb megbeszélések előtt. 
Rendszeresen szeretnénk politikai szakértők szintjén találkozni; a gyakorlati résszel 
majd később foglalkoznék. Itt már fontos szerepet látok a nemzeti parlamentek 
számára, talán jobb interakció lehetőségét a képviselők számára az Európai 
Parlamentben is. A cseh kormányban európai ügyekért felelős miniszterként sikerült 
a különböző frakciókhoz tartozó európai parlamenti képviselőket egy oldalra állítani; 
a Galileo, a közös halászati és mezőgazdasági politika érdekében tudtak a 
képviselőink összefogni. A V4-ek szintjén miért nem lehetne ezt megpróbálni? 
Tudom, hogy nem könnyű feladat, de talán legalább megéri a gondolkodást. Ha 
nemzeti szinten működni tudott, akkor talán megpróbálhatnánk a V4-ek szintjén is.  

Hatodszor: az infrastruktúra-fejlesztés. A V4-elnökségünk szeretne 
koncentrálni a már a szlovák elnökség alatt elindított tevékenységekre, szeretnénk 
továbbvinni az innovációs csoport munkáját. A V4-országoknak az a céljuk, hogy 



9 

haladjanak egy közös V4-együttműködés irányába a Szilícium-völgyben, támogatandó 
a startup-cégeket, illetve hogy vonzzák a befektetést a visegrádi régióba.  

Utolsó: az adócsalás, az adóelkerülés elleni harc. A pénzügy- és 
belügyminiszterek specifikus tevékenységeket terveznek, rendszeres találkozókat 
szakértői és magasabb szinteken az adócsalással, az adóelkerüléssel kapcsolatos 
tevékenységekben is. A pénzügyminiszterek pedig más releváns minisztériumokkal 
együtt fognak egyeztetni a nemzetközi befektetési megállapodások koordinációjában, 
illetve európai uniós szintű megállapodásokkal kapcsolatos álláspont 
koordinálásában. (Pelczné dr. Gáll Ildikó belép az ülésterembe.) 

Különböző magas szintű találkozókat tervezünk az elnökség során: 
Magyarországon két nap múlva a V4-elnökök, Csehországban lesz egy Benelux-
államokkal kiegészített, aztán egy Németországgal és Japánnal kiegészített találkozó, 
a V4-külügyminiszterek találkoznak majd a 25. évforduló alkalmából. Mindösszesen 
53 magas szintű találkozót szervezünk, amelyben gyakorlatilag minden tárca érintve 
lesz. Sok egyéb más, különböző politikai, kulturális és sportesemény is lesz a cseh 
elnökség alatt. A magas szintű találkozók között tervezünk egy találkozót a V4-
parlamentek elnökei között, ezt a cseh képviselőház szervezné valamikor jövő év 
április közepén, 2016 első felében. Csak megjegyezném, 2015-ben nem lesz 
parlamenti találkozó, mert Lengyelországban választások vannak. 2016-ban lesz 
bizottsági találkozó, pénzügyi, költségvetési, regionális fejlesztési bizottságok 
találkozója, külügyi bizottságok találkozója szintén a cseh szenátus szervezésében.  

Ahogy azt említettem, engedjék meg, hogy bemutassam a gyakorlatban azt, 
hogy az együttműködés hogy működik, hogy nem működik. 2015. szeptember 4-én a 
V4-kormányfők kiadtak egy közös nyilatkozatot a migráció ügyében. Annak ellenére, 
hogy nagyon sok új dolog történt azóta, ez a közös nyilatkozat változatlanul érvényes, 
egyetlenegy V4-ország sem vonta azt vissza.  

A magyar parlamentben egyetlenegy mondatot szeretnék csak idézni: a Cseh 
Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia miniszterelnökei megerősítik a támogatást 
Magyarország iránt ebben a nagy kihívásban. A közös nyilatkozatban további 
gyakorlati lépéseket fogalmaznak meg a helyzet megoldása érdekében. A szeptemberi 
igazságügyi és belügyminiszterek találkozóján Lengyelország kiszavazott ebből a 
sorból, ezt többen úgy értékelték, hogy megbomlott a visegrádi egység. 
Lengyelországnak egy pragmatikus döntése született. Ezzel kapcsolatban hosszan 
beszélgethetnénk arról, hogy erre volt-e szükség a lengyelek részéről, a lengyel 
partnereink szempontjából. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy másnapra 
egyértelművé vált, hogy minden V4-ország ellenzi a kvóták ügyét. Arra számítottak, 
hogy minősített többséggel fogják elfogadni a kvótákat. Hosszan lehet beszélni arról, 
hogy egy ilyen fontos kérdést ilyen szinten kellett-e eldönteni, én személyesen nem 
gondolom, hogy így kellett volna eldönteni. Azonban a szavazásból egy pozitív 
eredmény sült ki: végre befejeződött egy végtelennek tűnő beszélgetés, egyeztetés a 
kvótákról. Ahelyett, hogy fél évet pocsékoltunk volna el arra, hogy kvótákról 
vitatkozzunk - mert eleinte nemcsak a V4-ek ellenezték -, más kérdéseket, más 
fontosabb kérdéseket is megvitathattunk volna a soha nem látott migránsválság 
kapcsán. 

A rendkívüli migrációs csúcstalálkozó előtt egy rövid találkozó alkalmával 
közös nyilatkozatot adtak ki a V4-miniszterelnökök, ebben kérték a hatékony 
ellenőrzését az Európai Unió külső határainak, illetve kérték az úgynevezett 
biztonságos országok megfogalmazását, ahonnan nem lehet menedékjogot kérni. 
Aktív részvételt kértek Líbiában, Szíriában és a Közel-Keleten, tehát kinyilvánították 
az egységüket.  
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A migrációval kapcsolatban hadd mondjam azt el, hogy ahhoz, hogy a helyzet 
megoldódjék, mindenféleképpen szükséges különböző területeken a megközelítésen 
változtatni: a szervezett bűnözést megfelelően büntetni, nagyobb változás szükséges 
az Európai Unió szakpolitikáiban, például a mezőgazdasági támogatások hatásáról, 
mert ezeknek is szörnyűséges hatása van a fejlődő országok mezőgazdaságára, de más 
kérdésekről is ejthetünk szót, ha ez bárkit érdekel.  

A Cseh Köztársaság maga azon az állásponton van, hogy a kényszerkvóta-
rendszer ebben az európai uniós helyzetben nem hatékony akkor, amikor a 
menedékkérők mindenféle jogi következmény nélkül, szabadon mozoghatnak az 
Európai Unióban. Ugyanez igaz a dublini rendszerre, amely gyakorlatilag egy vég 
nélküli körforgását jelenti a menekülteknek aközött a két pont között, ahol kellene 
lenniük és ahol szeretnének lenni. A migránsokat bürokratikusan vagy 
adminisztratíve kettéosztják, sokszor akaratuk ellenére elosztják az európai uniós 
országok között, de nem lehet őket helyben tartani, mert megvan az emberek szabad 
áramlásának a joga. Mit fognak használni? Miért ez az ember, miért az marad? Miért 
a szír vagy iraki menekült marad, és miért nem a nigériai vagy az afganisztáni 
menekült? Mit fogunk csinálni akkor, amikor majd 1,5 millió nigériai, háborús 
menekült indul el gyalog Európába a Boko Haram miatt? Hány embert tudunk 
befogadni? Mit csinálunk a többivel? Hogyan állítjuk meg őket? A megoldás az 
Európai Unió határain kívül van. Természetesen gondoskodnunk kell azokról, akik 
már itt vannak, azonban meg kell találnunk a módját annak, hogy hogyan állítjuk meg 
a többieket, akik Európába indulnak. 

A Cseh Köztársaság készen áll arra, hogy több ezer embert fogadjon be, vagy 
sokkal többet, mint amennyit a kvóta előír, azonban teljes mértékben tisztában 
vagyunk azzal, hogy milyen kockázata van migránsok ellenőrizetlen áramlásának, és 
V4-elnökségként a többi V4-országgal, európai országokkal együttműködve nemcsak 
azon fogunk dolgozni, hogy megoldást keressünk, hogy kezeljük ezt a 
menekültáradatot, hanem azon is, hogy hogyan előzzük meg a jövőben. Igen, a 
helyzet engem emlékeztet Heller 22-es csapdájára. Ha megtalálják a megoldást, azért 
Nobel-díj fog járni. Most egy óriási tűz ég, elfeledkeztünk a prevencióról, eloltani nem 
tudjuk, és egyre nagyobb és egyre jobban lángol a tűz. 

A Cseh Köztársaság egyike volt az elsőknek, akik reagáltak a magyarországi 
válságra. 50 nagy kapacitású sátrat küldtünk, együttműködtünk a magyar 
hatóságokkal, hogy további módokon segítsünk. Több hónapon keresztül működött 
cseh határőrség, kutyás rendőr pedig a Frontex keretében a magyar-szerb határon 
járőrözött. A katonai segítségnyújtásról szóló egyeztetés az utolsó lépéseknél tart, 
valamint egyeztetés folyik a V4-es együttműködésről is.  

Visszatérve a V4-ekre: azt lehet látni, hogy bizonyos véleménykülönbségek 
ellenére általában egyet tudunk érteni, és erőteljes egységben tudunk megjelenni, s 
nemcsak a kritika szintjén, hanem különböző megoldási javaslatok beterjesztése 
mellett is. A médiában sokszor úgy jelenünk meg, mint bajkeverők, állandóan 
panaszkodók. Ez a jelző nem igazságos. Az igaz, hogy kritizálunk, de az is igaz, hogy 
elő szoktunk állni javaslatokkal.  

Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Engedje meg, hogy először is hadd 

üdvözöljem az Európai Parlament alelnökét, Gáll Ildikó asszonyt, aki itt van velünk.  
Nagykövet úr, úgy tűnik, a cseh elnökségnek valóban nagyon ambiciózus 

programja van, ahogy ezt ön itt fél óra alatt próbálta prezentálni, leszögezni. Mint 
tudjuk, a visegrádi 4-ek egy nagyon jó és nagyon erős brand lettek, s nemcsak a 
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közép-európai országok körében, hanem az egész Európai Unióban. Meg vagyok 
győződve arról, hogy az önök elnökségi programja erősíteni fogja az együttműködést.  

Megnyitom a vitát és megadom a szót barátaimnak, kollégáimnak, akik 
felteszik a kérdéseiket, majd ismét megadom a szót önnek, és arra kérem, hogy 
röviden válaszoljon, mert az idő sajnos sürget bennünket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Akinek kérdése van, kérem, tegye fel. Először Bana 
Tibor alelnök úrnak adom meg a szót.  

Kérdések, észrevételek 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a gesztust, hogy magyarul kezdte 
beszámolóját, és köszönöm azt, hogy részletesen, alaposan beszámolt a cseh V4 
elnökség elképzeléseiről, legfontosabb programpontjairól. A visegrádi 4-ek fellépése 
valóban rendkívül fontos az európai színtéren, hiszen számtalan olyan kérdés van, 
amelyekben ha határozott, együttes fellépést tud megvalósítani a négy ország, akkor 
érdemi eredményeket tudunk elérni.  

Az említett témák közül én a bevándorlás kérdésére szeretnék kitérni. Ennek a 
részleteibe is belement nagykövet úr. Szeretném jelezni, hogy a Magyar 
Országgyűlésben mi a magunk részéről, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselői támogattunk milyen olyan kormányzati kezdeményezést, amely a megoldás 
irányába mutatott, de emellett természetesen minden esetben megtettük a saját 
javaslatainkat is, mert egy olyan kérdésről van szó, ahol tényleg a nemzet érdekét kell 
szem előtt tartanunk, és minden pártpolitikai érdeket háttérbe kell szorítani. Amikor 
mindezt V4-es összefüggésben nézzük, akkor természetesen azt láthatjuk és azt 
mondhatjuk, hogy országaink számára nagy kihívást jelent az. Nagykövet úr utalt 
arra, hogy a jövőben is további problémák adódhatnak, ha a tavasz folyamán az 
afrikai országokból még nagyobb számban megindul az áradat, és erősödik az a 
népvándorlás, amely már eddig is rendkívüli nehézségeket támasztott elénk.  

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett – nagykövet úr erről is tett említést –, 
hogy itt egy kicsit sajnos megbicsaklott az egységes fellépés, hiszen a kvótarendszer 
elutasítása kapcsán nem volt meg a teljes egyetértés a visegrádi 4-ek részéről. Ezért is 
kérdezem: hogyan látja a lehetőségeket, helyre lehet-e ezt állítani? Összességében 
pedig a bevándorlás kérdésében hogy látja a lehetőségeket, hogy országaink, a V4-ek 
mint egy brand, ahogy elhangzott, az európai színtéren valóban meg tudják-e 
fogalmazni a közös határozott álláspontot. Csehország részéről egyébként 
egyértelműen látszott – fontos, hogy erről elismeréssel beszéljünk –, hogy 
Magyarország törekvéseit határozottan támogatja. Ezért is gondolom, hogy fontos 
lenne, ha mind a négy ország egy irányban és határozottan, egyértelműen tudná 
megfogalmazni a véleményét ebben a vonatkozásban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úré a szó.  
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Nagykövet Úr! Én is 

köszönöm a beszámolót. Nagykövet úrnak köszönetet kell kifejezni azért a kiállásért, 
ahogy Csehország a migráns kérdésben a magyar politikát támogatta azzal – s a 
kérdésemnél is kitérnék erre egy gondolattal –, hogy amikor az Európai Unió 
schengeni határait védjük, azzal a szabad mozgást védjük. Úgy gondolom, hogy néha 
összekeverjük a szabad mozgást – persze, mindenkinek joga van mindenfele menni –, 
de Európának az a legnagyobb vívmánya, hogy az európai polgárok szabadon 
mozoghatnak a határokon át. Ennek a megvédésében valóban köszönettel tartozunk 
önöknek azért, ahogy azonnal megnyilvánultak ebben a kérdésben.  
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Nagykövet úr említette – s számomra nagyon fontos ez – a V4-es EU-s 
harccsoport felállítását. Itt már konkrét létszámokat is megfogalmazott. Azért fontos 
erről beszélni, mert az Európai Unió már nem tudom mióta képtelen egy közös 
katonai egységet teremteni bármilyen szinten. Ezért is szeretném megkérdezni, hogy 
mikorra várható ennek az EU-s harccsoportnak a felállása. Nagyon örülök, hogy a 
cseh elnökség alatt ez ilyen fontos ponttá vált. Ennek kapcsán – miután említette a 
NATO-val való kapcsolatot – úgy gondolom, hogy a hadseregek együttműködésében 
gazdasági potenciál is rejlik, hiszen ha közösen végezzük el ennek a hadseregnek a 
fejlesztését, akkor a visegrádi 4-ek közül mindenkinek lehetősége lesz egyfajta 
gazdasági növekedésnek az elérésére. Én ezt ezért is nagyon fontosnak tartom.  

Elég sokat foglalkoznak a Nyugat-Balkán kérdésével is. Ön hogy látja, hogy is 
van ez a biztonságos származási ország kérdése? Például Szerbia biztonságos ország-e 
vagy nem biztonságos? Az Európai Unió ebben a kérdésben is érdekesen fogalmaz. 
Szeretném, ha erre is kitérne egy gondolattal.  

Aztán én is forszíroznám egy kicsit ezt a lengyel kérdést. Nagykövet úr ugyan 
kijelentette, hogy az egység már másnap is tükröződött, de azért megkérdezném, a 
lengyel választásoknak szólt-e ez az eltérő szavazás, vagy esetleg mélyrehatóbb 
gondok vannak ezzel kapcsolatban.  

S még egy dolog. Magyarországnak tényleg biztonságpolitikai kérdése az 
Európai Unió energiapiaci kérdése. Az egész energia meg az LNG kérdésében, amit ön 
is megfogalmazott, hogy tudnánk előrelépni? Én irigylem a cseheket, mert ők 
mégiscsak közelebb vannak az Északi Áramlathoz. Nekünk ugyan van egy 
interkonnektorunk Szlovákiába irányában, de annak a kapacitása édeskevés lehet. 
Lát-e előrelépést az energiaunió és az energiaszektor közös továbblépése 
tekintetében? Számunkra ez nagyon fontos, mert – ha szabad ezt mondani – mi 
gyakorlatilag csak egy helyről kapunk energiát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több kérdést. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Sajtóhírek szerint a szlovák kormány az Európai Bíróság előtt szeretné megtámadni a 
menekültek kötelező áthelyezése, tehát a kvóták kapcsán szeptemberben született 
tanácsi határozatot. Meg is kaptuk a szlovák parlament európai ügyek bizottsága 
elnökének, Ľuboš Blaha úrnak az ezzel kapcsolatos levelét. E kérdés kapcsán ismert-e 
a visegrádi partnerek álláspontja? Mi erről a véleménye nagykövet úrnak?  

Most pedig visszaadom a szót nagykövet úrnak. Kérem, hogy röviden foglalja 
össze a válaszokat, mert van még egy napirendi pontunk, és utána kezdődik a 
parlament ülése. Tessék parancsolni!  

Juraj Chmiel válasza 

JURAJ CHMIEL, Csehország nagykövete: Nagyon szépen köszönöm. Néhány 
kérdésről ejtettem szót az előadásomban, de azért térjünk rájuk vissza. Először is a 
migrációval kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy ez egy 22-es csapdája, és 
Nobel-díj jár a megoldásért. 

Nagyon sok esetben támogatjuk a magyar kormány lépéseit, hisz például a 
kerítés ügyében, illetve a személyek szabad áramlásának ügyében a Cseh Köztársaság 
nem örül, persze egyáltalán nem örülünk bármilyen kerítés építésének, megértjük 
azonban, hogy pragmatikus eszköze a kerítés az illegális bevándorlás megelőzésének, 
az a célja, hogy megakadályozza a bevándorlást. A magyar-horvát határon lévő kerítés 
ugyanezt a célt szolgálja. Az ön kérdésére kitérve: egy valódi menedékkérőnek 
hivatalos határátkelőn kell belépnie, és ott a jogszabályokat betartva jelentkezni. Én 
azt gondolom, a legtöbb menedékkérőnek pusztán maga a viselkedése zárja ki azt, 
hogy rájuk csak a legális szabályok vonatkozzanak.  
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Magyarország nem az első ország volt, amely az Európai Unióban kerítést 
épített - és a világon sem az első, hiszen nemcsak fizikai kerítések vannak -: a francia-
olasz határon Dél-Franciaországban van egy híd - nem emlékszem a híd nevére -, ahol 
egész egyszerűen a rendőrök akadályozzák meg a migránsok bejutását. Tehát a 
migránsok bejutása valóban a legális, jogszerű belépéssel kell történjen. Ott voltak a 
Brenner-hágón történtek, amikor az osztrák határrendőrség zárta le, ki tudja, milyen 
okokból, egész egyszerűen úgy döntöttek, hogy nem engedik ott be tovább a 
migránsokat. Igen, természetesen gondoskodnunk kell a menedékkérőkről vagy a 
védelmet kérőkről, de mindkét fél részéről a jog teljes körű betartása mellett kell 
történjen ez az eljárás. Be kell tartsák a törvényeinket, a szabályainkat.  

Volt egy kérdés még ehhez kapcsolódóan: a lengyelek, illetve a V4-
együttműködés. Én azt gondolom, hogy a lengyel nagykövetet kellene kérdezni ez 
ügyben, mert azt mondhatom, hogy azt gondoljuk, azt gondolom személyesen, hogy 
egy pragmatikus döntés volt. Mindenféleképpen az a véleményem személyesen, hogy 
egyrészt egy választások fényében történt ez a döntés, és Tusk úr befolyása Kopacz 
asszonyra; egyébként a lengyel szavazattól függetlenül a szavazáson átment volna az 
ügy. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi jogi helyzetben az Európai Unióban a kvóták, 
ezek a kényszerkvóták nem jelenthetnek megoldást pontosan az emberek szabad 
áramlásának elve miatt.  

Egy nagyon érdekes megjegyzést engedjenek meg. ’56-ban, ’68-ban több 
százezer menekült volt Magyarországról, illetve Csehszlovákiából, és nem volt nekik 
megadva a szabad mozgás joga a nyugati országokba lépve, hanem igenis 
menekülttáborokba zárták őket, meg kellett várniuk a jegyüket, amivel 
továbbutazhattak. Volt olyan, aki két évet várt, mert az USA-ba akart menni, volt, aki 
egy hónap múlva elment, és elfogadta Ausztráliát vagy Kanadát.  

Itt az a probléma, és lehet, hogy politikai korrektség - és megint a személyes 
véleményemet mondom -: egy kicsit félünk attól, hogy ugyanígy járjunk el a XXI. 
században, pedig azt gondolom, hogy kezelnünk kell, meg kell találnunk a megoldást, 
segítenünk kellene. Visszatérve az egyik kérdésre: szerintem a megoldás, 
hangsúlyozom, nem Európán belül van, azon kívül van, mindenféleképpen szükség 
van arra, hogy segítsük a már menekülttáborokban lévőket, miközben dolgozunk 
azon, hogy megakadályozzuk, megállítsuk őket.  

Két ok miatt jönnek ezek az emberek. Az egyik a különböző országok gazdasági 
helyzete. Óriási nagy hibát követtünk el az elmúlt évtizedekben a fejlesztési 
forrásokkal. Hét évig dolgoztam Nigériában mint nagykövet, és nagyon sok fejlesztési 
projekten dolgoztunk. Itt a probléma az, hogy egyáltalán nem koordinálják a 
donorokat, a fejlesztési forrásokat, és nem kontrollálják. Megfelelő módon kell 
kontrollálni a kezdetektől fogva a végéig, mert ha nem, akkor a pénz eltűnik és 
visszajut egyes emberek magánszámláira. Nem mindenki esetében van így, de 
mindenféleképpen változtatnunk kell a fejlesztéspolitikán, kontrollálnunk kell a 
pénzeket.  

A másik pedig a háború sújtotta országok, ahol mindenféleképpen 
módosítanunk kell a hozzáállásunkon. Nagyon jó és tovább kell folytatni azt, hogy 
próbáljuk eltüntetni a gonosz hatalmát ezen országokban. Ebben talán elég jók 
vagyunk. De elfelejtjük a második meg a harmadik lépést ezt követően. Sokszor 
akaratunkon kívül még nagyobb gonoszt szabadítunk ezekre az országokra, tehát 
mindenféleképpen szükséges ezen is változtatni. Erről talán egy másik fórumon 
kellene többet beszélni. 

Az utolsó kérdés pedig a migrációval, a kvótákkal volt kapcsolatban. A szlovák 
álláspontról tudunk, a Cseh Köztársaság úgy döntött, hogy ezzel kapcsolatban nem 
lép fel jogi kifogással. Mi úgy gondoljuk, hogy lenne, lehetne alapja ennek a jogi 
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panasznak, de nem gondoljuk azt, hogy igazán érdemben tudnának működni ezek a 
kvóták. Ha most mindenféleképpen ki akarjuk kényszeríteni a kvóták betartását, 
jogszabály-módosításra lenne szükség, például az emberek szabad áramlásának a 
felfüggesztésére, akkor működhetne. 

EU-hadsereg, V4-harccsoport. Igen, EU-hadsereg, csodaszép álom, de még 
nagyon hosszú idő kell, mire valódi EU-hadsereg lesz. Egyébként a kérdés: kell egy 
EU-s hadsereg? Hiszen majdnem minden európai uniós tagország NATO-tag is 
egyben. Tudom, hogy vannak ezzel kapcsolatban Brüsszelben tárgyalások arról, hogy 
hogyan lehetne szorosabbra fűzni az együttműködést az európai uniós országok és a 
NATO között anélkül, hogy létrejönne egy EU-s hadsereg.  

A V4-harccsoport tekintetében: tudunk egy másik harccsoportról, a Benelux-
országok harccsoportjáról, a visegrádiaké lesz elvileg a második harccsoport, de ez is 
készen áll majd a szoros együttműködésre a NATO-val. A kérdés, mondom: kell-e 
EU-s harccsoport? 

Energiaszektor. Ezzel kapcsolatban, bár nem érinti közvetlenül a Cseh 
Köztáraságot, de érezzük azt, hogy melyek a gyenge pontjai az úgynevezett észak-déli 
korridornak, ezért van az, hogy ezt a kérdést a prioritásaink sorába emeltük a V4-
elnökség alatt, hogy szóba kerüljön minden előnye, hátránya a jelenlegi 
jogszabályoknak, és hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tudnánk felgyorsítani egy 
működő észak-déli korridort. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Hozzászólását angol nyelven kezdi el.) Nagyon szépen köszönöm, 

nagykövet úr. Köszönöm szépen a prezentációt, köszönöm a válaszait. Nagyon sikeres 
elnökséget kívánok az önök kormányának, a parlamentnek. Remélem, hogy folytatjuk 
a szoros együttműködést. Még egyszer köszönöm szépen. 

(Magyar nyelven folytatja hozzászólását.) 
Tisztelt Bizottság! Megköszönöm a nagykövet úrnak és munkatársainak a 

jelenlétét, és egy jó elnökséget kívánok számukra.  
Tisztelt Bizottság! A napirendi pont tárgyalását lezárom, és még egyszer 

megköszönöm nagykövet úr és munkatársai jelenlétét.  
 
JURAJ CHMIEL, Csehország nagykövete: Én is nagyon szépen köszönöm, és 

most odaadom Hörcsik úrnak a V4-es programot. (Megtörténik.)  

Tájékoztató az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, 
valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezetről [COM (2015) 450, 
2015/0208 (COD)]  

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pontra. Nem olvasom fel a 
rendelettervezetet, mert mindenki tudja, hogy miről van szó, hiszen amikor 
megszavaztuk a napirendet, akkor pontosan elmondtam. Engedjék meg, hogy 
köszöntsem Simonné dr. Berta Krisztinát, a Belügyminisztérium európai uniós és 
nemzetközi helyettes államtitkárát, azt is mondhatnám, hogy bizottságunk 
tiszteletbeli tagját, hiszen ha menekültügyről van szó, akkor mindig államtitkár 
asszonyt hívjuk, és ő mindig szívesen közreműködik.  
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Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság által szeptember 9-én előterjesztett 
migrációs csomag egyik elemét tűztük ma napirendre. Amint azt képviselőtársaim a 
kiküldött háttéranyagok között megismerhették, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai 
Ügyek Bizottságának kormánypárti elnöke, Ľuboš Blaha levélben fordult a 
bizottságunkhoz, valamint a többi visegrádi ország és Románia társbizottságaihoz 
annak érdekében, hogy a szubszidiaritás elvének esetleges sérelmét vizsgáljuk meg, és 
ha lehet, együttesen lépjünk fel a kérdésben.  

Nem akarom elvenni államtitkár asszony kenyerét, de engedjék meg, hogy 
annyit kiemeljek, az Európai Bizottság úgynevezett áthelyezési válságmechanizmust 
akar létrehozni akként, hogy a válságmechanizmus aktiválása és a menekültek kvóták 
szerinti elosztása a Bizottság hatáskörébe kerülne a Tanács helyett. Ezzel a javaslattal 
az Európai Bizottság, úgy tűnik, hogy túl kíván lépni a számára eddig hasonló 
esetekben a Lisszaboni Szerződésben biztosított hatáskörökön, és ez az a pont, amely 
nemzeti parlamenti szempontból különösen vizsgálandó.  

Még egyszer köszönöm, hogy államtitkár asszony bizottságunk rendelkezésére 
áll ebben a fontos kérdésben. Kérem, röviden tartsa meg expozéját arra való 
tekintettel, hogy lassan kezdődik a frakcióülés, illetve a Bizottsági elnöki értekezlet. 
Tessék parancsolni, államtitkár asszony!  

Simonné dr. Berta Krisztina tájékoztatója 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Ahogy 
elnök úr mondta, most azt a feladatot kaptam, hogy a nagy migrációs csomag egy 
eleméről és minden bizonnyal az egyik legvitatottabb eleméről adjak önöknek egy kis 
tájékoztatást.  

Önök tudják, hogy az elmúlt hónapok során két relokációs, áthelyezési 
javaslattal, ideiglenes áthelyezési javaslattal élt a Bizottság. Mind a kettő szeptember 
folyamán elfogadásra is került, az egyikben 40 ezer áthelyezésről született döntés, a 
másikban pedig szeptember 22-én 120 ezerről. Igazából Magyarország és a visegrádi 
négyek végig ez ellen a megoldás ellen voltak. Azt gondolom, ebből kifolyólag logikus 
az a gondolatmenet, hogy most egy állandó áthelyezési válságkezelési mechanizmus 
esetén a vélemény jelentősen nem fog változni.  

Miért más ez, mint az eddigi két alkalommal megtett és elfogadott javaslat? 
Ahogy elnök úr említette, a jogalapja lenne egészen más. A Bizottság javaslatára a 
Tanács két alkalommal döntött, ezzel szemben a mostani javaslat lényege az lenne, 
hogy kvázi egy állandó struktúrát hozna létre, amelyben a jogi lehetőség megvan az 
EU működéséről szóló szerződés 290. cikkében, hogy a jelen felhatalmazáson 
alapulva, amely a dublini rendeletet módosítaná, annak része lenne, innentől a 
Bizottság dönthetne úgy, hogy olyan mértékű válsághelyzet állt elő, hogy relokációra 
van szükség.  

A szabályok, amelyeket a Bizottság elénk tárt, végső soron visszatükrözik az 
előző kettő szabályait, aminek a lényege az, hogy ha egy ilyen mechanizmust életbe 
kell léptetni, akkor egy nagy volumenű válsághelyzettel szembesül egy vagy több 
tagállam. Érdekessége, hogy azt is kihangsúlyozza, hogy még a jól felkészült és 
működő menekültügyi rendszerrel rendelkező tagállam esetében is sor kerülhet 
ilyenre. Ez nyilvánvalóan azt akarja jelezni, hogy míg a most elfogadott kettő 
Görögországra és Olaszországra vonatkozik, ebben az esetben viszont nyilvánvaló, 
hogy valamelyik célország is ilyen helyzetbe kerülhetne.  

A mechanizmus lényege tehát az, hogy a Bizottság nyilvánvalóan a 
határozathozatalt megelőző negyedévre vonatkozó Eurostat- és EASO-adatok alapján 
dönthetne úgy, hogy erre szükség van. Különböző mutatókat tartalmaz ez a 
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rendelkezés, hogy kiknek a relokációjára van szükség. A relokáció lényege mind a 
háromban egyforma. Ez alatt az értendő, hogy ahol hirtelen kezelhetetlenül nagy 
mennyiségű menedékkérő és migráns jelenik meg, onnan, abból a körből, ahol első 
ránézésre megállapítható, hogy nemzetközi védelemre jogosultak, egy bizonyos 
meghatározott számot átvesznek más tagállamok.  

Ahogy már mondtam, ez tulajdonképpen a Dublin III. rendelet módosítását 
jelentené, egész pontosan olyan módosítását, hogy ha ezt alkalmazná a Bizottság, 
akkor egy derogáció lépne fel, azaz a Dublin III. rendelet mint főszabály által ahelyett, 
akinek a döntés kellene, az első pillantásra vagy megállapításra védelemre jogosultak 
áthelyezésre kerülnének más tagállamokba - természetesen elosztva -, és a másik 
tagállamnak kellene ezt a felelősséget átvenni.  

Ha megengedik, azt is elmondanám, hogy a Dublin III. rendeletnek 
pillanatnyilag két módosítása van folyamatban. Az elsőnek nagy jelentősége nincs, az 
inkább technikai jellegű, a kísérő nélküli kiskorúak esetében annak megállapítása 
tekintetében, hogy melyik tagállamnak kell dönteni az ügyükben, bizonytalan 
szabályok voltak. Ez a második, a szeptember 9-i javaslat, ami most asztalon van. De 
azt azért mindenféleképpen látni kell, hogy a Bizottság jövő évre, tehát 2016-ra 
vállalta és jelezte, hogy egy átfogó Dublin-revíziót készít elő. A Dublin-rendeletről 
mondhatjuk azt, hogy nem működik, vagy alig működik, mindazonáltal mivel ez a 
hatályos szabály és rendelet, most mindenki azt kívánja, hogy egyelőre működjön, 
aztán majd több lépcsőben egy módosításra sor kerül.  

Igazából a magyar kormány folyamatos álláspontja az volt, amit önök nagyon 
jól ismernek, de azt gondolom, itt is el kell mondani, hogy a relokáció mint olyan nem 
megoldás. Nyilvánvalóan olyan megoldást kell találni - és minél előbb összeurópai 
megoldást -, amely nem a beáramló, végső soron megjósolhatatlan mennyiségben 
beáramló embertömeg elosztásával foglalkozik, hanem ennek az áradatnak egy 
ésszerű szűrő általi megállítását kellene létrehozni, tehát az Európán kívül tartást, 
nem a pull factort növelni, és nyilvánvalóan nagy hangsúlyt helyezni a szűrésre, a 
külső határellenőrzésre és a szűrés egyéb módjaira. Vizsgálati fenntartást tettünk 
egyébként, ahogy a dátum is mutatja, szeptember 9-ei a bizottsági javaslat, innentől 
érezhető, hogy valójában még nagyon kevés dolog történt, egy munkacsoporton folyt 
a tárgyalása. Az e héten október 8-án megtartásra kerülő Bel- és Igazságügyi Tanács 
napirendjén maximum egy state of play formájában, tehát csak egy rövid híradás fog 
erről születni, a döntés nagyon messze van.  

A visegrádi négyeken kívül azért pillanatnyilag nagyon sok tagállamnak 
komoly aggályai vannak ezzel a javaslattal, így a baltiak is egységesen, de Finnország, 
Bulgária, Románia, Portugália és Franciaország is fenntartást tettek.  

Én röviden ennyiben foglalnám össze. Elnök úr, állok rendelkezésükre, 
nyilván, ha kérdeznek, tudok több részletet is mondani.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót, államtitkár asszony. Megnyitom a 

vitát. Kinek van kérdése? (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések és vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a precíz 
összefoglalót, amit már megszokhattunk a helyettes államtitkár asszonytól.  

A Jobbik részéről teljesen egyértelmű, hogy határozottan elutasítjuk a 
kvótarendszert, és kormányzati oldalról is ezt halljuk. Ezzel szemben azért Németh 
Zsolt korábbi külügyminiszternek volt egy olyan nyilatkozata, miszerint, ha az 
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Európai Unió ránk kényszeríti, akkor be kell tartanunk és be fogjuk tartani az ezzel 
kapcsolatos szabályokat. Erre is rá szeretnék kérdezni. 

Másrészt pedig arra vonatkozna az itt elhangzottakkal összefüggésben a másik 
konkrét kérdésem, hogy mi lesz a sorsuk azoknak a menekülttáboroknak - melyeket 
regisztrációs pontnak hívnak egész pontosan -, melyek a közelmúltban, egy hónappal 
ezelőtt nyíltak, gondolok itt elsősorban a körmendire és a szentgotthárdira, hiszen 
ezek abban a választókerületben találhatóak, ahol magam is indultam és ahol magam 
is élek. Azzal kapcsolatban nekünk vannak aggályaink, hogy abban az esetben, ha 
majd bevándorlókat toloncolnak vissza, adott esetben a szentgotthárdi 
menekülttábornak egy más szerepe lesz, de ugyanez fennállhat a körmendi esetében 
is. Úgyhogy ezt is szeretném megkérdezni államtitkár asszonytól, hogy itt hogy látja a 
jövőt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Legény képviselő úré a szó. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én nem kérdést fogok 

megfogalmazni, inkább mondjuk úgy, hogy az egész kérdéskörrel kapcsolatban egy 
véleményt. Azt már több helyütt megfogalmaztam, megfogalmaztuk, hogy 
véleményünk szerint a Dublin III. rendszer úgy, ahogy vagy, mondjuk úgy, zusammen 
megbukott. Nem a mostani élethelyzetre találták ki, nem egy ilyen mértékű és egy 
ilyen nagy mennyiségű, mondjuk úgy, hogy embertömeg - bár ez egy nagyon-nagyon 
rossz megfogalmazás így - kezelésére találták ki, tehát összességében úgy gondoljuk, 
hogy a Dublin III. rendszer abszolút alkalmatlan arra, hogy a mostani helyzetet 
kezelje, nem erre az élethelyzetre találták ki. Éppen ezért az, hogy ehelyett egy 
teljesen új eljárásrendet kell kialakítania az Európai Uniónak, az nekünk egy 
határozott véleményünk. 

Most egy régi rendszert próbálnak toldozni-foldozni és valahogyan átvariálni, 
de szerintem, ha rögtön a kiindulási alap rossz, akkor azt hiába akarják bármilyen 
módon is megváltoztatni, nem lehetséges, sokkal inkább, mondjuk úgy, hogy az 
egészet ki kell dobni és egy teljesen új eljárásrendet kialakítani. Ez a, mondjuk úgy, 
hogy határozott véleményünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs… (Jelzésre:) Józsa képviselő 

úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Egy rövid kérdésem lenne. Noha sok kétség van, 

hogy humánusan működtethető-e egy ilyen áthelyezési rendszer, vagy milyen további 
metodikai fejlesztés után lesz biztosítható: hogy értékeli szakmailag, ha működésbe 
lép egy ilyen áthelyezési rendszer, akkor az a Magyarország esetében fennálló 
feszültségeken enyhíthet vagy súlyosbítja azt? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdéseket lezárom és visszaadom a szót az 

államtitkár asszonynak. Tessék parancsolni! 

Simonné dr. Berta Krisztina válasza 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): A kérdések sorrendjében válaszolnék. Képviselő úr idézte 
Németh Zsolt urat, hogy abban az esetben, ha mégis teljesedésbe megy, akkor 
betartjuk. Én azt gondolom, hogy ez jogi kötelezettségünk. Végső soron ez történt a 
másodiknál, tehát a 120 ezresnél, tehát annál az ideiglenes relokációs javaslatnál, 
ahol Magyarország nagyon határozottan elmondta, hogy nem ért egyet, konszenzust, 
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egyetértést nem ad hozzá, de nyilvánvaló, hogy ha többségi szavazattal elfogadásra 
kerül - márpedig szeptember 22-én elfogadásra került -, akkor nyilván majd úgy 
készül, hogy a nyitva álló kétéves időintervallumban megvalósítja. Ez konkrétan 1294 
főt tartalmaz.  

Itt egy picit kapcsolódnék a Józsa képviselő úr által kérdezettekhez is. 
Tulajdonképpen a pillanatnyilag asztalon lévő számok nem borzasztóan nagy számok, 
én azt gondolom, hogy nem is a számokkal van a baj, hanem azzal van a baj, hogy 
elvileg ellenezzük, és most, ha jól megnézzük, tulajdonképpen négy vagy öt hónap 
időtartam alatt - lehet, hogy most egy picit rosszul számolom - már kettő alkalommal 
ilyen megoldásra került sor, miközben, amikor az első tárgyalása elkezdődött, ha jól 
emlékszem, napi ezer fő lépett be Magyarországra, most 8-10 ezer fő. Tehát olyan 
mértékben eszkalálódik a szám, hogy ilyen értelemben nyitott. Most 120 ezerről volt 
döntés, a következő döntést senki nem tudja, hogy mekkora tömegről fog szólni, tehát 
ez a fő baj vele, nem az a konkrét szám, ami legalábbis az első kettőnél konkrétan 
Magyarországra juthatott volna. Egyébként ugyanazon mérőszámok alapján gondolná 
ez az állandó struktúra is megállapítani a relokálók számát.  

A másik kérdésében a menekülttáborokra, egész pontosan Körmendre és 
Szentgotthárdra kérdezett rá. Nyilvánvaló vagy legalábbis az elvárások egyértelműen 
afelé mutatnak, hogy ha a kerítés elkezd működni, és a kerítéssel fémjelzett egész 
csomag, ami zónarendszerből, gyorsított eljárásból és a többiből áll, akkor egy 
jelentős, nagyon jelentős létszámcsökkenésre kerül sor. 

Sajnos, én most nem tudom önnek megmondani egész pontosan, hogy 
Körmend és Szentgotthárd sorsa mi lesz, egy biztos, átstrukturálás alatt van az egész 
ellátórendszer. Nyilvánvaló, hogy ennél a tömegnél szükség is volt rá, az is teljesen 
nyilvánvaló, hogy a jövőben mindenki egyértelműen úgy gondolja, hogy a migráció és 
a menedékkérők száma csökkenni nem fog, tehát biztos, hogy a már létrehozott, 
kialakított szállásokat fenn kell tartani. Hogy ez pont Körmend vagy Szentgotthárd 
lesz, azt nem tudom, valószínűleg abban a pillanatban, ahogy a horvát irányból a 
kerítés és a kerítéshez kapcsolódó szabályok egyértelműen működőképesek lesznek, 
nagyon jelentősen lecsökken a szám. 

Igazándiból az nem is kérdés volt, hogy a régi rossz toldozgatása-foldozgatása; 
azt hiszem, ezzel tulajdonképpen mindenki egyetért, még azok is egyetértenek - 
Németország és a többi -, akik azt mondják, hogy most viszont ez a szabályrendszer 
él, valamit zsinórmértékszerűen be kell tartani.  

Sok a kétség, hogy Magyarország esetében javíthatna-e egy ilyen relokáció. Mi 
azt gondoljuk, vagy nagyon sokan gondolják ezt, azt hiszem, sokkal többen, mint azt a 
szavazatok mutatják, hogy egy ilyen relokációs rendszer nagyon sok szempontból 
vérzik. Az egyiket említettem - a meghívás jelleg, a pull factor -, de igazándiból az 
elmúlt hónapokban a mi számunka, a baltiak és a V4-országok számára is teljesen 
világossá vált, de mondhatom azt, hogy Ausztria számára is, hogy ha nem ott akarnak 
maradni, hanem máshová akarnak menni, akkor hiába lesz egy relokációs kvótája, aki 
Németországban akar letelepedni, mindent meg fog próbálni - magyarán feketezónát, 
kiskapukat, kifejezetten jogellenességet -, mert nem Litvániában vagy Bulgáriában 
akar élni. Ezt mutatják az elmúlt hónapok eseményei. Láttuk a Keleti pályaudvarnál a 
magyar helyzetet, amikor bőven lett volna még a befogadóállomásokon hely, de az azt 
jelentette volna, hogy akkor itt nyújtja be a menekültkérelmét. Inkább a Keleti 
pályaudvaron aludtak napokon keresztül, azt a látszatot keltve, hogy nem 
gondoskodik róluk a magyar állam, holott a befogadóállomások nyitva voltak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony, és köszönöm, hogy ilyen 

lelkiismeretesen beszámolt a menekültügy e kis szeletéről. Remélem, hogy 



19 

hamarosan ismét találkozunk, mert ha van, ami foglalkoztatja a magyar közvéleményt 
és természetesen a parlamentet, akkor az a menekültügy. S ebben mi, az Európai 
ügyek bizottsága, szeretnénk nem az események után kullogni, hanem mindig előbb 
értesülni a dolgokról. Illetve ha lehetőség van a kezünkben a Lisszaboni Szerződésnek 
megfelelően, például ez a szlovák kezdeményezés, akkor mi ennek megfelelően 
szeretnénk véleményt alkotni. Ezt majd természetesen valószínűleg behozzuk a 
bizottsági ülésre, és a következő ülések egyikén fogunk ezzel foglalkozni. Köszönöm 
államtitkár asszonynak, hogy eljött.  

Tisztelt Bizottság! A jövő héten kedden tartunk bizottsági ülést. A napirendi 
pontokat még keressük, de úgyis jön utánunk, úgyhogy ez nem lesz probléma. Tehát a 
jövő héten, mivel B hét lesz, kedden találkozunk. Akkor is számítok 
képviselőtársaimra.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc) 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Nánásiné Czapári Judit 


