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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. a) 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 
rendelettervezet [COM (2015) 450, 2015/028 (COD)] 
(A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a HHSZ 142. § (1)-(2) 
bekezdése alapján)  
 
b) 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 
rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek 
fennállásáról szóló jelentés (B/… szám), valamint a jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

3. A közös európai határvédelem és menekültügyi rendszer kialakításáról szóló 
határozati javaslat (H/6257. szám)  
(Tóbiás József (MSZP), dr. Bárándy Gergely (MSZP), Harangozó Gábor István 
(MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba 
(MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gőgös 
Zoltán (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), dr. Harangozó Tamás (MSZP), Heringes 
Anita (MSZP), dr. Hiller István (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Horváth 
Imre (MSZP), dr. Józsa István (MSZP), Kiss László (MSZP), Korózs Lajos 
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), dr. Legény Zsolt (MSZP), dr. Molnár Zsolt 
(MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Tukacs István (MSZP), 
Velez Árpád (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

 

 



5 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Csöbör Katalin (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
Dr. Tamás Csaba Gergely szakmai tanácsadó  
 

Meghívott 
 
Hozzászóló 

Földiák Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelent 
Kútvölgyi Attila főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 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. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, meghívott vendégeinket és a napirendi pontok előadóját.  

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

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően a mai ülésre megkapták a 
napirendi javaslatom. A mai napra három napirendi pontot tűztem ki. Tervezett 
napirendi pontjaink: 1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amit 5954. szám 
alatt kaptak kézhez képviselőtársaim. Itt a részletes vitát a házszabály 44-45. §-a 
alapján mint a vitához kapcsolódó bizottság szeretnénk lefolytatni. A napirendi pont 
előterjesztője Kútvölgyi Attila főosztályvezető-helyettes a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból, akit ezúttal is tisztelettel köszöntök. A 2. napirendi pontunk egy 
kicsit hosszú, de egyszer elolvasom a jegyzőkönyv számára is: a) 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 rendelettervezet [COM (2015) 450, 2015/0208 (COD)]. A szubszidiaritás elve 
érvényesülésének vizsgálata a házszabály 142. § (1)-(2) bekezdése alapján.  b) 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 rendelettervezet vonatkozásában az indokolt 
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés, valamint a jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat. Itt arról kell döntenünk, hogy a bizottság 
önálló indítványként benyújtsa az Országgyűlés plenáris üléséhez. A 3. napirendi pont 
a közös európai határvédelem és menekültügyi rendszer kialakításáról szóló 
határozati javaslat, amit H/6257. számon kaptak kézhez képviselőtársaim. Ez Tóbiás 
József és képviselőtársai előterjesztése. Itt döntenünk kell a képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, mondanivalója. (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen.  
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A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához: 
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. A részletes vitát szeretnénk lefolytatni a 
házszabály 44-45. §-a alapján, úgy is, mint a vitához kapcsolódó bizottság. Köszöntöm 
Kútvölgyi Attila főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, 
és köszöntöm bizottságunknak immáron tiszteletbeli tagját – hiszen olyan sokszor 
megjelent már főosztályvezető úr a bizottsági üléseinken –, Földiák Gergelyt, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjét.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A zárszámadási törvényjavaslat 
európai uniós vonatkozású rendelkezéseire és mellékleteire a szeptember 28-ai 
ülésünkön jelentkeztünk be, ahogy arra emlékeznek is képviselőtársaim. A mai 
részletes vita a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében felsorolt feltételek 
vizsgálatából áll. Tudomásom szerint módosító indítványokról nem kell döntést 
hoznunk, így egy kicsit rövidebb lesz ennek a napirendi pontunknak a tárgyalása. A 
44. § (1) bekezdése alapján bizottságunk kiemelten vizsgálja az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek való megfelelést, a maastrichti kritériumok teljesülését a 
bejelentésben megjelölt 17-18. §, valamint az 1. és 6. számú melléklet vonatkozásában.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Tessék parancsolni, akinek 
véleménye, hozzászólása van, kérem, most megteheti.  

Bocsánat, a vitát megelőzően bizottságunk szokásának megfelelően kérjük az 
előterjesztőt, hogy röviden tartsa meg az expozéját, és majd utána megnyitom a vitát. 
Tessék parancsolni!  

Földiák Gergely főosztályvezető (NGM) tájékoztatója 

FÖLDIÁK GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is elnézést kérek a kis késésért, ezek 
szerint még hamarabb kellett volna indulnom, pedig ráhagytam egy kis időt, hogy 
más útvonalon jöttem. Elnézést!  

Most pedig rátérnék a napirendi pontra. Az Áht. passzusainak megfelelően a 
Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatot, azt a kormány megtárgyalta és határidőben benyújtotta az 
Országgyűlés részére. A törvényjavaslat szerkezete megegyezik azzal a szerkezettel, 
amit az elmúlt években megszokhattunk, annak a mellékletei, illetve az általános 
indoklása, valamint szerkezete és mellékletei is nagyon-nagyon hasonlóak. Ugyanúgy, 
mint az előző években, szerepelnek bennük az uniós sorokkal kapcsolatos táblázatok, 
adatok, mégpedig ugyanolyan szerkezetben.  

Mielőtt rátérnék az uniós sorok elemzésére, hadd mondjak el néhány 
makroadatot, és a fiskális folyamatokról is hadd mondjak néhány szót. Az egyik 
nagyon fontos makroadat a bruttó hazai össztermék. Ennek a növekedési üteme 
2014-ben 3,6 százalék volt – ez szerepel az indoklásban –, ami gyorsuló növekedésre 
utal, hiszen 2013-ban ennél valamivel alacsonyabb volt. Azóta elkészült az őszi 
notifikációs jelentés. A KSH, a Nemzeti Bank és az NGM közösen felülvizsgálja vagy 
pontosítja az adatokat, és ez alapján nem is 3,6, hanem 3,7 százalékos lett a 2014. évi 
gazdasági növekedés. A foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal növekedett. Ezenkívül 
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kiemelném még a munkanélküliségi rátát, ami 2,5 százalékkal, 7,7 százalékra 
mérséklődött.  

A fiskális feladatok közül az államháztartási hiány a legérdekesebb. 2014-ben a 
pénzforgalmi hiány 713,5 milliárd forint volt, ami a GDP 2,2 százaléka. Ez a 
pénzforgalmi hiány. A másik hiánymutató a maastrichti egyenlegmutató, ami a 
kormányzati szektor európai uniós módszertana szerinti hiányt jelenti. Itt 2,6 
százalék lett a GDP-arányos hiány, tehát valamivel magasabb. Ez az 
eredményszemléletű mutató. Az okozza a különbséget, hogy azok a tételek vannak 
még ide bekönyvelve, amelyek pénzforgalmilag ugyan nem teljesültek, de ezt az évet 
illetik. Megállapíthatjuk, ami számunkra rendkívül fontos, hogy az államháztartási 
hiány pályája tartja a csökkenő ütemet, tehát minden évben fokozatosan 
valamennyivel kevesebb, és teljesíti a maastrichti kritériumokat.  

Az uniós számokra térve először azt a számot említeném, ami az összes uniós 
program, tehát a Nemzeti Stratégia Referenciakerete, a kohéziós politika támogatásai 
mellett a vidékfejlesztési program, az európai területi együttműködési programok és 
egyéb kisebb programok összkiadását jelenti. Ezeknek a programoknak a teljes 
kiadása 2224 milliárd forintban teljesült 2014-ben, ami egyfelől valamivel magasabb, 
mint a tervezett szám, ami 2150 milliárd forint volt, és magasabb a 2013. évi 
kiadásoknál is, ami egy örvendetes dolog. Tehát az uniós programok, s nemcsak a 
kohéziós kiadások a 2013. évi magas szinthez képest is valamelyest növekedtek. 
Lényegében ugyanabban a kategóriában, ugyanazon a szinten maradtak, ami valahol 
egy természetes dolog. Ebben a bizottságban is többször beszéltünk arról, hogy az 
uniós pénzügyi perspektívaciklus hétéves ciklusának nem egyenletes a pénzügyi 
felhasználása, eleinte mindig lassabban történnek a kifizetések, és a végén gyorsulnak 
fel az események. Ez tehát nem meglepő dolog. A lényeg az, hogy sikerült tartani ezt a 
kifizetési ütemet.  

A következő szám, amit említenék, az ennek a bevételi oldala. Az előbb említett 
szám uniós forrásból is táplálkozott, mint kiadási összeg, meg központi költségvetési 
forrásból is táplálkozott, hiszen társfinanszírozással valósulnak meg ezek a 
programok. Ezeknek a kiadásoknak a bevételi lába, tehát tisztán az uniós része 1669 
milliárd forint volt, és ehhez adódik még hozzá a közvetlen termelői támogatás, az 
agrártámogatás, ami költségvetésen kívüli forrás, ami 407 milliárd forint volt 2014-
ben. Így összességében 2076 milliárd forint volt az az összeg, ami uniós forrásként 
szerepel a kifizetések mögött.  

A harmadik adat, amit fontosnak tartok elmondani, a nettó pozíció. Itt a 
Bizottságnak 2014-re ugyan még csak előzetes adatai vannak, de ezek lényegében 
meg fognak egyezni a végső adatokkal is. Ez alapján 5,7 milliárd euró az az összeg, 
amivel Magyarország több transzfert kapott, mint amennyi befizetést teljesített. Ez a 
GNI 5,64 százaléka. Ez egy nagyon nagy szám, még a múlt évinél is valamivel 
nagyobb, és úgy jön ki, hogy 6,6 milliárd euró volt az a transzfer, ami Brüsszelből 
beáramlott az országba, ezzel szemben volt egy 0,9 milliárdos befizetési kötelezettség, 
és így jött ki az 5,7 milliárd.  

Rátérnék az NSRK-s, tehát a kohéziós politika kifizetésére, ami ezeknek a 
számoknak a magját alkotja. A 2014. évi NSRK-s kiadás 1906 milliárd forint volt, ami 
15 százalékos növekedés a 2013. évi kiadáshoz képest. Ezzel az értékkel – ami a bűvös 
n+2-es szabály, a forrásvesztés szempontjából a legfontosabb – ezt a korlátot sikerült 
átugranunk, tehát nem történt forrásvesztés 2014-ben. Kumulálva egyébként 2014 
végéig összesen 6656 milliárd forint EU plusz hazai kiadás teljesült.  

A számok vége felé közeledve még elmondanám, hogy a Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret szintjén 4,3 milliárd euró lehívása történt meg 2014-ben, és azt is 
elmondanám, hogy ez a teljes kohéziós keretünknek a 76,3 százaléka, amivel a 
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régióban második helyezettek vagyunk ugyanúgy, mint az előző években is. 
Lengyelország az, amelyik nálunk gyorsabban használja fel az uniós forrásokat, de 
Csehország, Szlovákia, Bulgária és Románia nálunk lassabban használja fel.  

Azt gondoltam, ezek azok a legfontosabb számok, amikről érdemes önöket 
tájékoztatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető úr beszámolóját. Megnyitom a 

vitát. Akinek kérdése vagy véleménye van, most elmondhatja. (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet. Úgy hiszem, hogy főosztályvezető úr teljesen világosan mondta el a 
bizottságunk szakterületét érintően az európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos előterjesztését. Ha nincs kérdés, vélemény, szavazást rendelek el.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Először arról kell döntenünk, hogy a zárszámadási 
törvényjavaslat 17-18. §-a, valamint 1. és 6. melléklete megfelel-e a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Ki ért egyet azzal, hogy a T/5954. 
számú törvényjavaslatnak a bejelentésben megjelölt szerkezeti egységei megfelelnek a 
határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

Ezek után magáról a jelentésről kell szavaznunk, amely a mai vitában 
elhangzottakat foglalja össze. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja, hogy a mai 
részletes vita főbb megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság véleményét és a mai vita 
eredményeit tükröző rövid jelentést elnöki aláírásommal nyújtom be a házelnök 
úrnak.  

Utolsó teendőnk e napirendi ponttal kapcsolatban a részletes vita lezárására 
való döntéshozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy a T/5954. 
számú törvényjavaslat részletes vitáját a bizottságunk ezennel lezárja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk 
ismételten egyhangúlag elfogadta.  

Köszönöm szépen az előterjesztők megjelenését, további jó munkát és a többi 
bizottságban legalább ilyen sikeres szereplést kívánunk nekik. Az 1. napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

a) 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 
rendelettervezet [COM (2015) 450, 2015/0208 (COD]   
(A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a HHSZ 142. § 
(1)-(2) bekezdése alapján)   
b) 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, 
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2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés (B/… szám), valamint a 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6257. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 
Tisztelt Bizottság. Rátérünk a mai nap fő napirendi pontjára. Végre mozgásba 

lendül a bizottságunk, hiszen egy olyan napirendet tárgyalunk, ami megmutatja azt, 
hogy az Országgyűlésnek miért az Európai ügyek bizottsága a legfontosabb 
bizottsága. Ez a napirendi pont az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról 
szóló európai és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet, amit COM (2015) 450, 2015/0208 (COD) számon kaptak kézhez 
képviselőtársaim. Valójában a szubszidiaritás elve érvényesülésének a vizsgálatát 
szeretnénk lefolytatni a házszabály 142. § (1)-(2) bekezdése alapján, és az áthelyezési 
válságmechanizmus létrehozásáról, az európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentésről, valamint a jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslatról. Arról kell döntenünk, hogy a bizottság a jelentést önálló 
indítványként benyújtsa a plenáris ülésnek.  

Tisztelt Bizottság! Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a múlt heti 
ülésünkön már megtárgyaltuk a szóban forgó uniós javaslatot, a mai ülésünkön pedig 
közelebbről, mégpedig a szubszidiaritás elve szempontjából vizsgálnánk meg ezt a 
javaslatot. Újfent emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy háttéranyagként megkapták 
a jelentéstervezetet, illetve a határozati javaslat tervezetét, tehát véleményem szerint 
volt lehetőségük, hogy megfogalmazzák az esetleges észrevételeiket. Azonban hogy 
felfrissítsem a memóriájukat, engedjék meg, hogy a szubszidiaritásvizsgálat és a 
javaslat főbb jellemzőit röviden összefoglaljam, hogy könnyebb legyen a vita.  

Három pontban gondoltam megtenni ezt. Az első: a szubszidiaritásvizsgálatra 
az EU-tagállamok nemzeti parlamentjei jogosultak, mégpedig az uniós jogalkotási 
javaslat közzétételétől számított nyolc héten belül. Jelen esetben tehát november 9-ig 
van erre lehetőségünk. Úgy hiszem, az egy óriási lehetősége a lisszaboni 
szerződésnek, hogy lehetőséget biztosít a nemzeti parlamenteknek, hogy kifejezzék 
véleményüket. Tehát az európai jogalkotási menetrendben, a háromszögben valahol 
mi is ott vagyunk, hiszen a nemzeti parlamentek is kell – a többi kollégáinkkal együtt 
–, hogy hallassák a hangjukat.  

Eddigi információim szerint a szlovák parlament uniós bizottsága fogadott el 
indokolt véleményt, és megállapították a szubszidiaritás elvének a megsértését. 
Egyébként ők voltak azok, akik levélben tájékoztattak bennünket és felhívtak, és 
Ľuboš Blaha elnök úr külön kérte, hogy a bizottságunk tárgyalja ezt meg. De 
információink szerint számos parlament továbbra is vizsgálódik még a kérdésben. 
Egyébként a rendelkezésre álló idő utolsó egy-két hetében jönnek meg az indokolt 
vélemények, ahogy ez az ügy természeténél fogva a különböző parlamentek 
jogalkotási menetrendjéből látszik.  

A lengyel Szenátus uniós bizottsága a javaslat jogalapját kifogásoló véleményt 
fogadott el, és a lengyel Szejm uniós bizottsága is megállapította a szubszidiaritás 
elvének a sérelmét. De tekintettel arra, hogy a lengyel parlament jelenleg béna kacsa, 
hiszen javában folynak a választások, ezért nem került sor a határozati javaslatra. A 
többi parlamentről is vannak információink. Ha jól tudom, a román Szenátus ebben 
hamarosan döntést fog hozni. Egyébként október 30-án a bizottsági elnökök számára 
az úgynevezett zöldkártyás eljárással kapcsolatban lesz egy szakmai konferencia 
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Luxemburgban, és ott lehetőségünk lesz a vélemények tisztázására, majd szerintem az 
utolsó másfél héten jönnek sorra a javaslatok, illetve a határozati javaslatok.  

Megjegyzem azt is, hogy 19 szavazatra van szükség. Ez azt jelenti, hogy 
azoknak az országoknak, amelyeknek a parlamentjében egy kamara van – mint a 
magyar parlamentben is –, két szavazatuk van, ahol pedig két kamara, ott egy-egy, 
tehát nekik is két szavazatuk van.  

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az Európai Ügyészségről – amit mi 
egymás között csak úgy hívtunk, hogy EPPO – szóló javaslat esetében már 
lefolytattunk ilyen eljárást két évvel ezelőtt. S nem véletlenül említettem az 
expozémban a plenáris ülésen, hogy a magyar parlament történelmet írt azzal, hogy 
ilyen eljárást folytat, de nemcsak a parlament, hanem a bizottságunk is, hogy ilyen 
előterjesztésben vett részt.  

A második dolog, amit szeretnék megjegyezni: a jelen vizsgálatunk arra 
irányul, hogy a szóban forgó javaslat esetében az Európai Bizottság túllépné-e a 
lisszaboni szerződés szerint ráruházott hatásköröket. Tehát valóban szükséges volt-e 
a javaslat, és miért kívánja korlátozni a Tanácsnak az úgynevezett áthelyezési 
válságmechanizmusban a szerepét. Fontos hangsúlyozni, hogy eljárásunk nem köti a 
kormányt a Tanácsban képviselendő álláspont tekintetében. Személyes véleményem 
szerint itt megint csak azt látjuk, hogy a Bizottság túlterjeszkedik a Tanács rovására, 
amit egyébként gyakran látunk az európai jogalkotás menetében, és állandó vita van a 
Tanács és az Európai Parlament jogkörei, hatáskörei miatt is. Ez tehát egy jogalkotási 
háború.  

A harmadik dolog, amit szeretnék megjegyezni: a javaslat alapján egy olyan 
állandó, kvázi automatikus működésbe hozható eljárás kerülne kialakításra, 
amelyben a menekültek tagállamok közötti áthelyezésére vonatkozó döntést az 
Európai Bizottság az elosztási kulcs, tehát kvóta alapján hozná meg. A tanácsi döntést 
az arról való értesítést követő két héten belül kifogásolhatná, a döntés 
meghozatalában részt nem vehetne. Tehát gyakorlatilag a Tanács kezéből kivenné és a 
bürokraták kezébe tenné át, ami számomra elfogadhatatlan.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, a kívülállóknak talán nem olyan 
izgalmas, de akik a bizottság munkájában az elmúlt évek során részt vettek, azoknak 
kell, hogy izgalmas legyen ez, hiszen ez mutatja meg, hogy a lisszaboni szerződés 
hagyott számunkra lehetőséget, hogy ne csak a szubszidiaritást vizsgáljuk, hanem 
más esetekben is véleményt mondjunk az Európai Bizottság jogalkotásáról. Ez 
nagyon-nagyon lényeges, hiszen ezzel a nemzeti parlamenteken keresztül csökkentjük 
azt a demokráciadeficitet, ami jelenleg létezik az Európai Unióban, akár kimondjuk, 
akár nem. Tehát ha úgy tetszik, mi szakmapolitizálunk, és azokat a lehetőséget 
használjuk ki, amiket korábban nem lehetett, amíg nem volt lisszaboni szerződés. 
Illetve az a probléma, hogy a kollégáink Európában keveset olvassák a lisszaboni 
szerződést, és nem gondolják, hogy ez fontos eszköz. Azt is mondhatnám józan 
paraszti ésszel megfogalmazva, hogy a Bizottságra visszalő a puska. Ez azért lényeges, 
mert mi nem kekeckedünk – bocsánat! –, hanem pusztán a feladatunkat végezzük el. 
A nemzeti érdekek képviselete a jog, a lisszaboni szerződés útján íme így lehetséges, 
és azt hiszem, hogy a magyar parlamentnek ezt nem lenne szabad kihagyni.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy képviselőtársaim közül 
kinek van észrevétele a megküldött indítványtervezettel, illetve egyáltalán az uniós 
javaslattal kapcsolatban. Először Bana alelnök úré, majd Tessely alelnök úré a szó. 
Tessék parancsolni!  

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A múlt heti ülésen is kifejtettem álláspontomat a kvótarendszerrel 



12 

kapcsolatban, ahogyan azt a Jobbik is számtalan alkalommal megtette. A magunk 
részéről a lehető leghatározottabban elutasítjuk a kvótarendszert. Elnök úr itt 
különböző színeket említett, szívünk szerint mi piros lapot mutatnánk ebben az 
esetben. (Firtl Mátyás: Vöröset.) Vagy vöröset, ahogy elnök úr még az árnyalatokat is 
érzékeltette az expozéjában.  

Nagyon fontos, hogy ebben az ügyben szövetségeseket találjunk, és minél több 
ország emelje fel szavát ezzel a tervezett intézkedéssel szemben. Én a magam részéről 
abban bízom, hogy a kormány ebben az ügyben valóban következetes lesz, és abban 
az esetben is a sarkára fog állni, ha úgymond ránk akarják kényszeríteni ezt a 
kvótarendszert, és mi akkor sem fogunk eleget tenni ennek a kérésnek. Sajnos azt 
láthattuk, hogy még a visegrádi 4-ek egysége sem volt teljes ebben az ügyben. Ezt 
persze lehet a választások közelségével magyarázni, de remélhetőleg azokon az 
országokon túl, amelyek a kvótarendszerrel kapcsolatban hozzánk hasonlóan 
határozott álláspontot fogalmaztak meg, lesznek még olyan tagállami parlamentek, 
amelyek szintén csatlakoznak ehhez, és így bőséggel meglesz a szükséges számú 
támogatás a sárga lapos eljáráshoz.  

Amivel kapcsolatban viszont aggályaim vannak: elnök úr is utalt itt az Európai 
Ügyészség tekintetében lefolytatott sárga lapos eljárásra, és ott bizony azt láthattuk, 
hogy hiába nyújtottak be a nemzetállami kamarák indokolt véleményeket, a Bizottság 
végül is változatlanul hagyta a javaslatot. Nagyon remélem, hogy ebben az esetben a 
nyomásgyakorlás valóban olyan szintű lesz, hogy kénytelen lesz valamilyen módon 
legalább hozzányúlni ehhez a Bizottság. Tehát a magunk részéről egyértelmű a 
támogatás.  

Azt is szeretném elmondani, hogy a jelentés is és a határozati javaslat tervezete 
is nagyon jól felépített, összerakott. Itt a munkatársaknak is szeretnék köszönetet 
mondani. Ezért is nem nyújtottam be hozzá magam sem változtatási kérelmet vagy 
bármilyen módosító javaslatot. Természetesen támogatni tudom ezt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr, és köszönöm a megjegyzését. Valóban a 

bizottságunk munkatársai most mutatják meg igazán az oroszlánkörmeiket, hogy a 
szakmához nemcsak értenek, hanem tudják is a dolgukat. Ez azért fontos, mert én 
még emlékszem arra, hogy az EPPO vitájában sok hihetetlen képviselői szemet 
láttam, akik nem értették, hogy miről van szó. De lassan eljön az az idő, amikor 
minden egyes képviselő megérti.  

A másik: én egy kicsit optimistább vagyok, mint alelnök úr. Valóban 
felháborító volt az EPPO esetében, hogy halált megvető bátorsággal küzdöttek a 
nemzeti parlamentek, összejött a 19 szavazat, benyújtottuk, véleményeztük, 
konferenciát tartottunk, és erre a Barroso-Bizottság azt mondta, hogy sorry, majd 
ugyanúgy benyújtotta és még egyszer próbálkozott. Ez számunkra elfogadhatatlan 
volt. Azonban, mint ahogy képviselőtársaim tapasztalták, a Juncker-Bizottság 
fizimiskát váltott, egy lehetőséget adott, szorosabb együttműködést ajánlott a nemzeti 
parlamentekkel. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy öt biztos látogatott meg 
bennünket, és függetlenül attól, hogy milyen szakterületen, de azzal a mandátummal 
jöttek az Európai Bizottságtól, hogy hallgassák meg a nemzeti parlamentek, jelen 
esetben az Magyar Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a véleményét, a 
képviselők véleményét. Ez már egy jó jel. Szerintem ez a szubszidiaritásvizsgálat az 
egyik sarokköve lesz annak, hogy valóban komolyan gondolta-e a Juncker-Bizottság 
ezt az együttműködést, vagy – elnézést kérek – púder volt az egész, és akkor nincs 
különbség a két korábbi Bizottság és az új Bizottság között. Én mérsékelten optimista 
vagyok. Majd meglátjuk ennek a végét. Először is össze kell jönni a 19 szavazatnak, és 
ha összejön, akkor meglátjuk, hogy a Bizottság megváltoztatja-e a véleményét, 
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figyelembe veszi-e a nemzeti parlamentek véleményét vagy sem. Ha nem veszi 
figyelembe, akkor hiteltelenné válik az az újfajta és szerintem nagyon jó politika, amit 
a Juncker-Bizottság végez a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban. Ha meg nem jön 
össze a 19 szavazat, a Magyar Országgyűlés és az Európai ügyek bizottsága akkor is 
megtette azt, amit a lisszaboni szerződés számunkra lehetőségképpen ad. Azt is 
mondhatnám, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Hát mi elmondtuk és 
elmondjuk, hogy mi a véleményünk, akár meghallgatják, akár nem.  

A következő felszólaló Tessely alelnök úr. Tessék parancsolni!  
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Az Európai Bizottság előttünk fekvő javaslata tulajdonképpen arról szól, 
hogy a tagállamok mindegyike lemond egy olyan jogáról, ami tagállami jog, amikor a 
parlamentek és a kormányok döntenek arról, hogy milyen népelemeket engednek be 
a saját országukba, ha egyáltalán beengednek, és hogy azokat milyen mértékben 
teszik. Itt egy olyan újabb kvótáról van szó, amely – mivel nem lehet pontosan 
meghatározni, hogy milyen számról is beszélünk – egy korlátlan kvóta, ami ráadásul 
egy automatikus folyamat eredményeként folyamatában kerülne szétosztásra.  

Itt érdemes visszatérni a kvótákra, mert már annyi kvóta volt, hogy szerintem 
egyikünk sem emlékszik rá pontosan, melyik hogyan is keletkezett. Csak az Unión 
belül ez a harmadik, és nyilván a legveszélyesebb, hiszen arról szól, hogy egy 
tagállami jogról mondanánk le. Az előző kettőt azért citálnám ide, mert így érthető, 
hogy milyen jogalappal próbálja az Európai Bizottság ezt törvénybe iktatni. 
Tulajdonképpen a Tanács volt az első, amelyik kvótáról döntött, mégpedig egy 40 
ezres kvótáról, de mivel nem volt egyetértés abban, hogy ez kötelező legyen, így ez egy 
önként vállalt kvóta lett, és az önként vállaltság alapján Magyarország nem vállalt 
ebből semmit. Ott kétféle dolgot vállalhatott: a már bent lévő népelemekből, vagy 
pedig a még be sem érkezett népelemekből. Azért fogalmazok ilyen csúnyán, mert én 
igazából nem tudom eldönteni, hogy ezek a kvóták miről szólnak. A már 
menekültstátuszt szerzett embereket osztjuk széjjel, vagy azokat, akik egyáltalán a 
látómezőnkbe kerülnek? Én ezt nem látom igazán pontosan.  

A második kvóta már hasonlít ahhoz, ami most van előttünk. Az egy 120 ezres 
kvóta volt, amely a miniszterelnökök Tanácsát kikerülve hozott egy döntést, 
mégpedig úgy, hogy azt gondolta – helyesen, hiszen az élet őket igazolta –, hogy ezt 
minősített többséggel el lehet fogadni. Most nagyságrendileg ugyanez van előttünk, 
annyival megerősítve, hogy most már nem konkrét számról beszélünk, hanem 
korlátlan mennyiségről. Amíg ez a jogszabály életben van, lenne egy automatikus 
hatásmechanizmus, amely alapján el lehet osztani ezeket az embereket. Hogy mit 
nem értek ebben? Szeptemberben volt egy rendkívüli miniszterelnöki csúcs, ahol volt 
néhány olyan kérdés, amelyekben egyetértettek az ott lévők. Egyetértettek abban, 
hogy a Dublin III-at felül kell vizsgálni, és ezt mintha meg is kezdték volna. Aztán 
egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak tartózkodnia kell az olyan üzenetektől, 
amelyek ezeket a népcsoportokat Európa felé vonzzák. Éppen ellenkezőleg: ezeket a 
népcsoportokat távol kellene tartani Európától. De az, ami itt van előttünk, megint 
csak nem távol tart, hanem hívogat, hiszen automatikus eljárási folyamatban 
tulajdonképpen korlátlan számú ember befogadásáról van előttünk egy javaslat, 
amely ütközik azzal, hogy az eljárás rendjében milyen uniós intézkedést, rendeletet, 
irányelvet milyen jogalappal lehet elfogadni, előterjeszteni.  

Azt gondolom, hogy az az anyag, ami előttünk van, és amiről döntünk, teljesen 
elfogadható, és hűen tükrözi azt, amit miniszterelnök úr is mindig képviselt ezeken a 
tárgyalásokon. És ötpárti megállapodásra van szükség a második, a 120 ezres kvóta 
tekintetében. Kérem, hogy erről a parlament vitatkozzon és hozzon egy döntést, 
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amelyet aztán a kormány majd életbe léptet, mármint hogy bírósági eljárásban ez 
ellen fellép-e vagy sem. Azt gondolom, ez jól tükrözi, hogy a harmadik, 
legveszélyesebb kvóta ellen is fel kell lépnünk, és én ezt tanácsolom is mindenkinek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Emlékeztetem képviselőtársaimat, a 40 ezres 

kvótával kapcsolatban olyan döntés született, hogy ez csak Olaszországból és 
Görögországból való áthelyezést jelent azon menekültek számára, akik még nem 
kaptak menekültstátuszt. Ez csak egy rövid pontosítás. Firtl Mátyás képviselő úr 
következik. Bocsánat, előbb Legény Zsolt, mert követnünk kell a kormánypárt, 
ellenzék, kormánypárt sorrendet. Tessék parancsolni!  

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Én szívesen adok Firtl Mátyás 

képviselőtársamnak előnyt ebben a dologban. (Firtl Mátyás: Nem, nem, tessék csak!)  
Köszönöm a szót, elnök úr. Kifejezetten rövid leszek. Az előttünk fekvő 

javaslatról az előttem szóló alelnök urak, bizottsági tagtársaim – mondjuk úgy, hogy 
– politikai véleményt formáltak meg, mivel – ahogy elnök úr említette – 
szakbizottságunk most a szubszidiaritás elvének sérüléséről vagy nem sérüléséről 
kell, hogy döntsön. Ebben szerintem – ha lehet ilyet mondani – kifejezetten egy jogi 
eljárás, egy jogi vizsgálat keretében kell döntést hoznunk, és mivel a frakciónkban 
erről még nem alakult ki egységes álláspont – ez a közeljövőben, a következő 
napokban fog megszületni –, az MSZP képviselőcsoportja most tartózkodni fog a 
szavazáskor. De még egyszer mondom, nem a tartalmával, hanem kifejezetten az 
eljárásrenddel kapcsolatosan fogunk majd véleményt formálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úr következik.  
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Az előttem szólókkal messzemenőkig egyetértve, de azért egy kicsit 
messzebbről indulva szeretném megközelíteni a kérdést. Elnök úr azt mondta, hogy a 
lisszaboni szerződés óriási vívmány, majd azt mondta, hogy demokráciadeficit van és 
a józan paraszti észre hivatkozott. A józan paraszti észről és a demokráciadeficitről 
jutott eszembe, hogy annak idején a rendszerváltáskor az olyan fiatalok, mint én és 
mint elnök úr is, a demokrácia mellett tettük le a voksot, és mindig azzal érveltünk 
bármilyen kis településen is, hogy a szubszidiaritás elve a legkisebb önkormányzatnak 
is joga, satöbbi. Nem győztük mindig a szubszidiaritás erényeire felhívni a figyelmet, 
és hogy ez mennyire jó lesz nekünk, és az Európai Unióra tekintettünk. „Vigyázó 
szemetek Párizsra vessétek”, és mi akkor az Unióra vetettük. Ez volt az az alapérték, 
amivel a rendszerváltás idején elindultunk. Mára eljutottunk oda, hogy pont az 
Európai Unió – és úgy érzem, hogy itt egyetértünk elnök úrral is és az előttem 
szólókkal is – terjeszkedik és szól a szubszidiaritás elvén akkor, amikor az Európai 
Bizottságban kizárólagos hatáskört próbál önmagának javasolni. Ezért tartom 
fontosnak hangsúlyozni, hogy ez a legaggályosabb és legsúlyosabb kérdés ebben a 
gondolatkörben.  

Amit Tessely alelnök úr a kvótákról és egyebekről elmondott, azzal én 
egyetértek. Röviden csak azt tudom mondani, hogy a kvótával kapcsolatos 
túlterjeszkedést egyszerűen nem lehet elfogadni. Ez alapkérdés. Ahogy elnök úr is 
fogalmazott, a Bizottság a Tanács jogkörét egyszerűen át akarja venni. Alelnök úr 
említette, hogy a Tanácsban már volt egy döntés. Akkor minek is van a Tanács? Hogy 
is nézünk ki? Ha az Európai Bizottságnak a kizárólagos hatáskört megadjuk, akkor 
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ezzel messzemenőkig aláássuk a szubszidiaritás elvét. Véleményem szerint ezt nem 
tehetjük meg, mert a Tanács háttérbe szorítása megengedhetetlen.  

Megint csak egy zárójeles kérdés a szubszidiaritással kapcsolatban. Mint az 
elején mondtam, volt, amikor azt mondtuk, hogy ez a legfőbb alapjog. Most pedig 
nézzük meg, hogy az Európai Bizottság akármilyen lobbitevékenysége kapcsán hova 
jutnak el államok! Én mindig felnéztem a CDU-ra, de most azt látjuk, hogy 
Németországban is a tartományok a szubszidiaritás elve alapján próbálják 
meghatározni a helyüket, és ebből egyelőre őrült vita van, de a franciáknál is hasonló 
a helyzet. Éppen ezért nagyon időszerűnek tartom azt, hogy elnök úr felvetette ezt a 
kérdést, és ahogy Bana alelnök úr is mondta, a Magyar Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának kezdeményezéséhez meg kell szerezni a szükséges 19 szavazatot.  

Bízom benne, hogy ha a demokratikus alapelveket – amiket tőlünk általában 
számon kérnek – betartják, akkor nem lehet kérdés, hogy a 19 szavazat meglesz, és 
akkor ennek a sárga lapnak az igénye, amely majd pirosba hajlik, valamilyen 
eljárásrendben megfogalmazódik, mert az tarthatatlan, hogy ebbe az irányba kezdünk 
elmozdulni. S az Európai Bizottság nemcsak ebben a kérdésben, hanem más 
kérdésekben is túlterjeszkedik. Vonatkozik ez Juncker úrra is. Itt többször 
hivatkoztunk a Juncker-csomagra és arra, hogy a nemzeti parlamenteknek milyen 
jogkörük van. Mindig el szoktuk mondani, én legalábbis mindig el szoktam mondani, 
hogy a nemzeti parlamenteknek, a nemzeti parlamentek képviselőinek kell 
megvalósítani az Európai Bizottság által hozott döntéseket. Ezt nem lehet 
megkerülni, ez egyszerűen megkerülhetetlen.  

Én ezeket a gondolatokat tudtam megfogalmazni. Legény képviselő úrnak meg 
köszönöm az előzékenységét, azt, hogy majdnem átadta nekem a szót, de szerintem 
ebben a kérdésben valóban nemzeti konszenzusra lehet jutni a magyar parlamentben, 
mert ez alapérték az Európai Unióban, függetlenül attól, hogy ki hogyan gondolkodik. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legény Zsolt képviselőtársamat arra kérem, 

fontolják meg a frakcióban, hogy támogassák ezt a javaslatot, hiszen valóban igaz, 
hogy jogtechnikai eszközről van szó, aminek vannak politikai következményei. Ezért 
van a szubszidiaritásvizsgálat is. Mi, a magyar parlament politikai testület vagyunk, 
de szakmai érveket vonultatunk fel, amiket a lisszaboni szerződés ad számunkra. 
Szoktuk mondani, hogy Magyarország jogállam, de az Európai Unió is jogállamok 
közössége, ezért hoztuk létre ezt a szerződést, amit szeretnénk betartani, és van egy 
lehetőség. Tehát itt valóban egy jogtechnikai vitáról van szó, de ennek természetesen 
van olyan következménye, amely már a politikában jelentkezik, és forrong tőle az 
egész Európai Unió, ha úgy tetszik. Megosztott Európa. Számomra nagyon nagy 
kérdés, hogy az európai politikai elit véleménye mennyire távol van az európai 
polgárok véleményétől.  

Ebben az esetben megint csak azt látjuk, hogy a szakadék növekszik, s nemcsak 
az európai intézmények, úgymond Brüsszel és az állampolgárok között, hanem most 
már úgy látom – ebben a kérdésben legalábbis –, hogy az Európai Unió vezetői és a 
saját állampolgárai véleménye között is, ha hinni lehet a közvélemény-kutatásoknak, 
és azok miért hazudnának. Tehát itt valóban jogtechnikai kérdésről van szó 
elsősorban, de mögötte politika is van, ezért kérem képviselőtársamat, hogy 
támogassák ezt a felvetést. Én úgy hiszem, hogy minden polgár, a közvélemény-
kutatások szerint legalábbis hatvanvalahány százalék, vagy 70 százalék támogatja 
például a kvótákkal kapcsolatos magyar véleményt, támogatja azt, hogy olyan 
dologról beszélünk, ami valamikor a problémák kezdetén talán még orvosolta volna 
az első lépéseket.  
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Mára az idő és a bevándorlás áramlata már régen túlhaladt ezeken a 
vitatkozásokon, és az európai polgárok nem értik, hogy miért nem hozzuk már meg 
azt a végső európai megoldást – ha szabad így fogalmaznom –, ami lehetővé teszi a 
bevándorlás lassítását és a problémák végső megoldását, a gócpontok felszámolását. 
Gondolok itt például a szír válságra, gondolok a Törökországban lévő hatalmas 
menekülttáborok fenntartására, gondolok arra, hogy ha rendeződnek az otthoni 
körülmények, akkor ezek a polgárok – hiszen mindenkinek van szülőhazája – inkább 
vágyjanak vissza, minthogy új hazát válasszanak. Angela Merkel kancellár asszony azt 
mondta, hogy a multi-kulti megbukott, és látjuk azt a kínlódást, ami jelenleg folyik az 
északi államokban. Három héttel, egy hónappal ezelőtt még „Wilkommen in 
Deutschland” meg „Welcome to Sweden” feliratokkal fogadták őket, ma pedig – 
bocsánat – nem Magyarországon gyújtják fel a menekülttáborokat, hanem 
Németországban, nem Magyarországon vannak tüntetések, hanem az északi 
országokban, mert már ráébredtek arra, hogy ez a fajta együttműködés vagy 
együttélés milyen mindennapos problémákat vet fel, amiket az európai polgárok 
egyszerűen nem tudnak feldolgozni. Arról már nem is szólva, hogy ez mennyibe kerül 
egy-egy tagország nemzeti költségvetésének. Nem véletlenül mondta a német 
köztársasági elnök, hogy végesek a lehetőségek Németország számára is. Ez 
elgondolkodtató.  

Az Európai Unió és egyes tagországok vezetőinek a véleménye mindig az 
események után kullog, a Bizottságról nem is szólva. Tehát olyanról vitatkozunk, ami 
már régen nem aktuális, túlhaladta az idő. S ha így megyünk tovább, nem tudom, hol 
lesz a vége.  

Tisztelt Bizottság! Gyopáros Alpár képviselő úr következik. Tessék parancsolni!  
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy érzem, 

hogy konszenzus közeli helyzet van. A bizottság módosító javaslatáról már minden 
érdemi dolog elhangzott, de két apróságot még szeretnék megjegyezni. Az egyik: a 
szlovák társbizottsági elnök úr megkeresésével kapcsolatban szeretném üdvözölni azt 
a visegrádi országok között tapasztalható erősödő kohéziót és együttműködést, ami – 
a balatonfüredi találkozó után mondhatjuk – államfői szinten kiválónak mondható 
ebben a témában, kormányközi szinten pedig majdnem, és örvendetes, hogy 
parlamentközi szinten is erősödik ez az együttműködés. Azt kívánom elnök úrnak és a 
bizottságunknak is, az Isten tartsa meg azt a jó szokásunkat, hogy ezen az úton 
haladjunk tovább, mert meggyőződésem, hogy az olyan esetekben, mint például 
ennek a 19 szavazatnak az összegyűjtése esetében is, ez a helyes irány.  

A másik, lényegében csak egy apróság, talán segítve Legény képviselő úrnak és 
a szocialista frakciónak. Számomra egészen világos, azon túl, hogy rengeteg politikai 
véleményt lehet megfogalmazni a kvótával, a hiányzó politikai döntésekkel, a belső 
elvándorlás megakadályozásával, a visszatérési ösztönző mechanizmusok hiányával 
kapcsolatban – és sorolhatnám tovább –, de elnök úr úgy fogalmazott, és itt 
vitatkoznék vele, hogy a Bizottság próbálja kivenni a Tanács kezéből a hatáskört. Az a 
helyzet, hogy ugyanebben a kérdésben bár a Bizottság próbálja lehatárolni a tanácsi 
hatáskörtől a saját leendő hatáskörét, de ez finoman fogalmazva sem sikerül neki. A 
lisszaboni szerződés megfelelő cikkelye még hatályban marad. Ez a 
rendeletmódosítás értelemszerűen nem írja felül a lisszaboni szerződést, ez még 
hatályban marad, és ez azt jelenti, hogy csak egy egyszerű hatáskörütközésről van szó. 
Ez ilyen egyszerű jogtechnikai kérdés minden egyéb politikai érven túl. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még 
valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor engedjenek meg nekem egy 
rövid véleményt.  

Véleményem szerint az elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság kizárólagos 
hatáskörgyakorlására vonatkozó felhatalmazás túllép az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkben foglalt korlátozáson, amely szerint a felhatalmazáson 
alapuló jogalkotás „a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit” 
egészítheti ki, illetve módosíthatja. A javaslat ugyanis a válsághelyzet megállapításától 
– jogi bikkfanyelven megfogalmazva – az áthelyezési mechanizmus alkalmazásáig az 
intézkedések meghozatalát, beleértve az áthelyezendő személyek kvóták szerinti 
elosztását az Európai Bizottság hatáskörébe utalja át.  

Azt is szeretném megjegyezni, hogy a javaslat a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellenére európai parlamenti, illetve tanácsi kifogásra kéthetes – ismétlem, 
kéthetes – határidőt irányoz elő. Ismerve mind az Európai Parlament, mind a 
Bizottság, mind az Európai Tanács jogalkotási menetrendjét, egy ilyen rövid határidő 
gyakorlatilag minden érdemi konzultációt, egyeztetést lenulláz vagy névlegessé tesz. 
Tehát mind a tagállamok, mind pedig az Európai Parlament számára kvázi egy 
automatikus eljárásrendet irányoz elő. Ezzel lényegében egy központosított 
eljárásrend lépne hatályba, ami számunkra, nemzeti parlamentek számára, és így 
véleményem szerint a Magyar Országgyűlés számára is elfogadhatatlan.  

Ha nincs több hozzászólás, akkor engedjék meg, hogy egy rövid zárszóval 
foglaljam össze a vitát.  

Tisztelt Bizottság! Ahogy hallottuk, a nemzeti parlamentek számára a 
lisszaboni szerződés új jogosítványokat adott, amelyek közül kiemelkedik a 
szubszidiaritásvizsgálat. Firtl Mátyás képviselő úr említette, hogy a kilencvenes 
években ezt sokszor elmondtuk, holott talán még azt sem tudtuk, hogy ez pontosan 
mit jelent. Ma már tudjuk, hogy mit jelent, és ez egy lehetőség a nemzeti parlamentek 
számára, mert ezáltal van lehetőségünk az uniós döntéshozatali eljárás 
befolyásolására, különösen akkor, ha többen sérelmezzük ugyanazon javaslat 
esetében a szubszidiaritás elvét. A kimeneteltől függetlenül ez egy szignál, egy jelzés a 
magyar polgároknak és az európai polgároknak is, hogy a választott képviselőik által 
van hangjuk az európai döntéshozói mechanizmusban, tehát nem egyfajta végrehajtói 
vagyunk az Európai Bizottság jogalkotásának, hogy mindent beseprünk, és azok 
szerint módosítjuk a magyar jogszabályokat; de mondhatnék mást is. Ez tehát egy 
olyan mechanizmus, amivel élnünk kell.  

Talán ezzel is sikerült csökkenteni azt a demokratikus deficitet, azt a 
távolságot, ami az európai intézmények, különösen a Bizottság és a tagországok 
polgárai között van. Ezt mutatják az európai parlamenti választások. Mert minek 
olyan parlament nekünk, ahol ötévente látunk erre repülni egy képviselőt, aztán néha 
látjuk, hogy gyepálják egymást, s most már nemcsak a magyar parlamentben, hanem 
az Európai Parlamentben is, ahol sokszor próbálnak bennünket vegzálni – ha szabad 
ezt a kifejezést használnom –, és konkrét ismeretek nélkül vádaskodások hangzanak 
el, hiszen Brüsszel 1543 kilométerre van, és egyes képviselők azt sem tudják, hogy mik 
a konkrét problémák egy adott tagországban. Ez egy politikai testület, amely hozza a 
határozatait, és utána mintha nem történt volna semmi. Tehát látható, hogy ez egy 
fontos lehetősége a magyar parlamentnek is. Ezért fontos a polgároknak elmondani, 
bármi is lesz a kimenetele az eljárásnak.  

Látható, hogy a visegrádi országok hál’ Istennek hasonlóan látják a javaslatot, 
és kérdés még, hogy november 9-ig összejön-e a sárgalapos eljáráshoz szükséges 19 
szavazat, amelyben a mi szavazatunk 2 szavazatot ér. Fontos két szavazatot. Ahogy 
képviselőtársam is említette, végre működik a visegrádi 4-ek összefogása, és jelen 
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esetben egy felhívás lehet az Európai Unióban más csoportosulásoknak is, hogy van 
négy ország, amelyik konkrétan azt teszi, amit a lisszaboni szerződésben és a 
schengeni szerződésben aláírtak. Próbálják megvédeni a schengeni határokat, ami 
ebben a közösségben például a szerb-magyar, a horvát-magyar, majd a román-
magyar határt érinti. Fontos ez az együttműködés, mert immáron nemcsak egy 
ország, hanem négy ország mondja és teszi, cselekszi mindezt, függetlenül attól, hogy 
az Európai Unió vezetői milyen véleményt fogalmaznak meg.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai vitánk is mutatja, hogy a 
szubszidiaritásvizsgálat egyszerre jogi és politikai manőver, hiszen nem kerülhetjük 
meg az uniós javaslat alapos elemzését, ugyanakkor csak olyan uniós javaslatokkal 
szabad ilyen eljárás keretében foglalkozni, amelyek kiemelkedő politikai jelentőséggel 
bírnak. Hát ha van alapja, akkor ez az. A menekültek áthelyezéséhez nem 
automatikus eljárásrendek és kötelező kvóták kellenek, hanem a tagállamok 
megfelelő együttműködése és döntése. E nélkül nem megy.  

Függetlenül attól, hogy elfogadják-e a kvótát vagy sem, minden európai ország 
államfője kifejezte, hogy egyetértene egy közös európai állásfoglalással, egy olyan 
közös európai cselekvésmóddal, ami tényleg megoldását és nem elkenését, nem 
odébb tolását jelentené a problémának. Az idő ellenünk, az Európai Unió ellen 
dolgozik, és megkockáztatom azt is, hogy ha még tovább folyik a gondolkodás és az 
események után kullogás, akkor az európai polgárok elfordulnak az európai 
intézményektől, legyen az a Tanács vagy a Bizottság. S akkor az a szakadék – ahogy az 
előbb említettem –, ami az intézmények és a polgárok között van, még inkább mélyül. 
Akkor mire fel való az Európai Unió? Minek hoztuk létre?  

Meggyőződésem, hogy itt egy identitásválsággal is küzdünk. Ami idáig ország-
világ számára vonzó volt – s nemcsak azáltal, hogy mintegy 65-70 éve békében él a 
világnak ez a régiója is, hanem azáltal is, hogy egy olyan mélyítésen ment keresztül, 
ami a tagországok polgárainak a jólétében fogalmazódott meg –, az egyfajta felhívás 
más távoli országok polgárai részére, akik azt mondják, hogy mi is ott szeretnénk élni.  

Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb voltam, de végre belecsaptunk a 
lecsóba. A bizottságunk egyik ereje, hogy mi terjeszthetjük elő az Országgyűlésben, és 
az Országgyűlés határozatát megküldvén az Európai Bizottságnak mi is beállunk abba 
a sorba, amit a visegrádi országok, illetve egynéhány tagország már kijelentett, hogy 
támogat.  

Határozathozatal 

A vitát lezárom és szavazást rendelek el. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja, hogy a mai vitánk alapján a pontosított jelentést bizottságunk benyújtsa az 
Országgyűlésnek a határozati házszabály 142. § (2) bekezdése alapján. (Szavazás.) 
Hét igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta. Köszönöm szépen.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja, hogy a jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot bizottságunk benyújtsa az Országgyűlésnek. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Hét igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatja. Köszönöm szépen.  

Ezzel útjára indítottuk a sárga lapos eljárásunkat. Reméljük, hogy lesznek 
olyan parlamentek, amelyek az ügy mellé állnak, és várjuk az eredményeket. 
Mindenesetre az európai nemzeti parlamentek kollégáival lesz alkalom az 
egyeztetésre október 30-án Luxemburgban, és utána még mindig van pár nap, és 
akkor meglátjuk. Mi ezt ma be fogjuk nyújtani a tisztelt Ház elé, és a csütörtöki 
Házbizottság ezt valószínűleg meg fogja tárgyalni, és ha minden jól megy, jövő héten 
hétfőn vagy kedden a plenáris ülés elé kerül. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy 



19 

legalább a bizottság tagjai vegyenek részt ebben, ha már képviselőtársaink nagyobb 
részt nem is nagyon értik, hogy miről van szó. (Dr. Legény Zsolt: Általában azért 
értik.) Szerénytelenül megállapítom, hogy van némi tapasztalatom az EPPO-val 
kapcsolatban, tisztelt képviselő úr, akkor ön még nem volt tagja a bizottságunknak. 
Engedjék meg, hogy megjegyezzem, sok kollégánk teljesen másról beszélt. Itt is 
várható az, hogy mindenről fognak beszélni, csak arról a jogi lehetőségről nem, ami az 
esszenciája ennek a határozati javaslatnak, nevezetesen, hogy ez egy eszköz, és ezt kell 
megszavazni. Arról pedig, hogy e mögött van politikum is, természetesen kevesebb 
szó fog esni.  

A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A közös európai határvédelem és menekültügyi rendszer 
kialakításáról szóló H/6257. számú határozati javaslat   
(Tóbiás József (MSZP), dr. Bárándy Gergely (MSZP), Harangozó 
Gábor István (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), dr. Tóth Bertalan 
(MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), 
Demeter Márta (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Gúr Nándor 
(MSZP), dr. Harangozó Tamás (MSZP), Heringes Anita (MSZP), dr. 
Hiller István (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Horváth Imre 
(MSZP), dr. Józsa István (MSZP), Kiss László (MSZP), Korózs Lajos 
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), dr. Legény Zsolt (MSZP), dr. 
Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Teleki László (MSZP), 
Tukacs István (MSZP), Velez Árpád (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 
Tisztelt Bizottság! 3. napirendi pontunk a közös európai határvédelem és 

menekültügyi rendszer kialakításáról szóló határozati javaslat, amit képviselőtársaim 
H/6257. számon vettek kézhez, Tóbiás József és frakciótársai javaslata. A képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk.  

Tisztelt Bizottság! Házelnök úr szeptember 22-én kérte fel bizottságunkat a 
tárgysorozatba-vételről való döntésre. Az iromány tárgya tehát az Európai Tanács 
szeptember 23-i informális ülése.  

Kérdezem, hogy az előterjesztők nevében kíván-e szólni a képviselő úr. Tessék 
parancsolni!  

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Kifejezetten csak röviden, mert nem szeretném 

hosszú ideig igénybe venni a bizottság tagjainak idejét. Frakciónk azért nyújtotta be 
ezt az országgyűlési határozati javaslatot, amit majdnem minden frakciótársunk 
aláírt, mert – akkor most egy picit politizálok – az elmúlt időszakban az úgynevezett 
menekültáradat elég komoly probléma elé állította mind az Európai Uniót, mind 
annak tagállamait, és egy egységes rendszer - közös európai határvédelemmel –, és 
egy közös menekültügyi rendszer alapjait szerettük volna ezzel megmutatni. A 
részleteit képviselőtársaim ebben a határozati javaslatban természetesen 
megismerhették, hiszen pontokba szedve különböző javaslatokat fogalmaztunk meg. 
Még egyszer mondom, egy közös határvédelem és egy közös menekültügyi rendszer 
alapjairól és ennek a részleteiről szeretnénk egy országgyűlési határozatot, illetve 
erről legalább vitatkozni vagy beszélgetni, és utána reményeink szerint majd el is 
fogadni. Remélem, hogy példásan rövid voltam. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak az előterjesztők nevében 
mondott expozéját. Megnyitom a vitát. Akinek kérdése vagy véleménye van, kérem, 
hogy jelentkezzen. Firtl Mátyás képviselő úr!  

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Csak egy rövid vélemény. Hogy én is következetes 

legyek, mint volt az előbb Legény képviselőtársam: én a frakciómmal ezt még nem 
tárgyaltam meg, ezért tartózkodni fogok a szavazásnál.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én nem fogok tartózkodni. Gyopáros Alpár 

képviselő úr!  
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Egyetlenegy rövid kérdésem van csak. A 

menekültprobléma akkor nem álprobléma?  
 
ELNÖK: Más kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Visszaadom a szót Legény 

Zsolt képviselő úrnak. Tessék parancsolni!  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Akkor most már nagyon szívesen kezdek 

politikai vitába. Én személy szerint sohasem mondtam azt, hogy a menekültprobléma 
álprobléma lenne. Lehet, hogy a frakcióban annak idején néhány képviselőtársam – s 
akkor most itt mondhatnék hangzatos dolgokat – esetleg még nem látta tisztán, vagy 
lehet, hogy másképp gondolta. Ismerem azokat a nyilatkozatokat, amelyeket néhány 
képviselőtársam itt a bizottsági ülésen is idézett már MSZP-s politikustársaimtól. A 
menekültprobléma nem álprobléma, én ezt sohasem állítottam. Az, hogy a 
frakciónkon belül vannak véleménykülönbségek, szerintem pont azt mutatja meg, 
milyen szép és színes is az, amikor különböző vélemények is találhatók egy frakción 
belül. A menekültprobléma nem álprobléma, a menekültprobléma egy igen komoly 
probléma, amellyel – mint ahogy már említettem – nemcsak az Európai Unió, hanem 
az egyes tagállamok is szembe kell, hogy nézzenek. Azt gondolom, hogy ennek a – 
mondjuk úgy, hogy – közös kezelésére tennénk kísérletet, vagy legalábbis ennek az 
alapjainak a lefektetésére ezzel az országgyűlési határozati javaslattal. Még egyszer 
mondom – érezve a politikai élt Gyopáros képviselő úr hozzászólásában –, a 
menekültprobléma nem álprobléma. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy az MSZP-frakcióban 

valóban megváltozott a vélemény, és valóságosan kezelik ezt a problémát. Örülök 
neki, hogy Demeter Márta és más képviselők is megváltoztatták a véleményüket. (Dr. 
Legény Zsolt: Demeter Márta soha nem mondott ilyet, ezt Kunhalmi Ágnes 
mondta.) Bocsánat, a hölgyeket nehéz megkülönböztetni, különösen a csinos 
hölgyeket.  

Kérdezem, hogy van-e még valakinek véleménye. Tessely alelnök úr, tessék 
parancsolni!  

 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is egy kicsit tanácstalan 

vagyok, hogy miért kell várni frakcióvéleményre. Június 18-án az önök frakciójából 
többen is kijelentették, hogy ez egy álprobléma. Kunhalmi Ágnes volt az első, aztán 
Horváth Csaba a facebookján, aki egy bővített mondatot használt, azt mondta, hogy 
ez egy álprobléma. Azt a javaslatot pedig, amely előttünk fekszik, Kunhalmi Ágnes 
aláírta. Valakinek ki kellene állnia és azt kellene mondania, hogy bocsánat. Amikor a 
nyár elején mi éppen Bicskén üvöltöttünk, hogy nagyon nagy probléma van már – 
tehát nem lesz, hanem máris van –, akkor olyan kritikákat kaptam a baloldalról, 
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amiket nem szeretnék idecitálni. Például a bajuszom vágásának a módjával voltak 
felvetések, hogy nem ilyen formában kellene, hanem más alakban, és akkor jobban 
látnám a világot.  

No de az előttünk fekvő javaslat tulajdonképpen a rendkívüli miniszterelnöki 
csúcsra való felkészülés kapcsán fogalmazódott meg, ezért nekem az a véleményem, 
hogy ez ilyen formában teljesen idejétmúlt már, hiszen az a csúcs már lezajlott. Arra a 
csúcsra a miniszterelnök úr hat javaslattal érkezett, amelyek közül öt elfogadásra is 
került, csak az a szépséghibája, hogy azóta is úgy gondoljuk, a legfontosabb – amely 
az Európai Unióban az összes tárgyalás alatt lévő előterjesztés alapját határozhatná 
meg, hogy egyáltalán lássuk, hány emberről beszélünk, akiktől meg kellene védeni a 
határainkat – nem ment át, és ezt sajnáljuk. Tehát úgy gondolom, hogy erről teljesen 
idejétmúlt már tárgyalni. A Delegációs teremben éppen tegnap hallottuk egy 
beszámoló keretében, hogy a miniszterelnök úr egy újabb miniszterelnöki csúcsra 
indult. Még egyszer mondom, azt gondolom, teljesen felesleges ezt napirendre venni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő!  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Amikor ezt az országgyűlési határozati 

javaslatot készítettük, akkor a szeptember 23-i uniós csúcsra szerettünk volna – 
nehogy félreértsék, nem pejoratív értelemben mondom – útravalót adni a 
miniszterelnök úrnak. Ezt az élet felülírta, ettől függetlenül önmagában a 
menekültkérdés még itt van előttünk. Azt gondolom, hogy azokat a pontokat, amiket 
leírtunk, az élet nem haladta meg, ezek ugyanúgy itt vannak előttünk. Attól 
függetlenül, hogy az az uniós csúcs elmúlt, lesz majd másik uniós csúcs – mint ahogy 
az imént említette is Tessely képviselő úr –, éppen ezért azt gondolom, hogy ezt lehet 
támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként megjegyzem, hogy a nagybizottság zárt 

ülés keretében akkor ült össze, amikor miniszterelnök úr az európai csúcsra készült, 
és ott beszámolt a magyar álláspontról. Ez megtörtént szeptember 23. előtt is, és 
megtörtént tegnap is. Ezen az MSZP frakciója részéről többen részt vettek mint 
frakciótagok, illetve bizottsági elnökök. Zárt ülésről nem illik nyilatkozni, de annyit el 
tudok mondani, hogy Hiller István legutóbb is nagyon konstruktívan állt hozzá a 
dologhoz. Tehát a párt képviselőinek alkalmuk van elmondani véleményüket a 
miniszterelnök úrnak, vagy csomagot készíteni és betenni a zsebébe, hogy 
miniszterelnök úr, ez a véleményünk. Tehát ott face to face őszintén fogalmazódnak 
meg kérdések és vélemények, és ott alkalom van mindezt elmondani. Nyilván akkor is 
elmondta, és ez nyilván megfontolás tárgya a miniszterelnök részéről.  

Egyébként azért is vált okafogyottá, mert a közös határvédelmi és 
menekültügyi rendszer kialakításáról szól. Jelentem alássan, ez létezik. A 78. cikkely 
kimondja – mint ahogy a legutóbbi csúcson is kimondták –, hogy Dublin III-nak és 
Schengennek fenn kell maradnia. Ez jelenti az úgynevezett közös menekültügyi 
rendszer kialakítását. Az más kérdés, hogy ez reformra szorul, de ez egy következő 
lépés. Ezért mondjuk, bármennyire is őszinte a Szocialista Párt szándéka, hogy az idő 
túlhaladt ezen. Most az Országgyűlésben egy ilyen szakpolitikáról lesz vita, majd 
megint vitát csinálnánk egy ilyen határozati javaslatról. Ez tehát részben okafogyottá 
vált. A következő alkalommal lesz mód elmondani a véleményt arról a határozatról, 
amit hoztunk, ezért nem javaslom, hogy majd még egy ilyenről vitatkozzunk. Én 
tiszteletben tartom a Szocialista Párt javaslatát, mégis okafogyottnak tartom, és nem 
támogatom ennek a napirendre vételét.  
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Bana Tibor alelnök úr!  
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Csak röviden szólnék. Szeptember 21-én került benyújtásra ez a 
határozati javaslat, ezért én azt sem értem teljesen, hogy miért kimondottan a 
rendkívüli csúcs jelent meg ebben. Ilyen szempontból azzal az érveléssel, ami itt 
előzetesen elhangzott, hogy okafogyott a javaslat, én is egyet tudok érteni. 
Utánanéztem annak, hogy ezt mikor nyújtották be, mert nem voltam biztos abban, 
hogy megkésett volt-e a bizottság elé kerülés, vagy pedig a benyújtás volt túl közel a 
rendkívüli csúcshoz, és azt láttam, hogy az utóbbi a helyzet. Ezért sem tudom 
támogatni.  

Az, hogy vitázunk erről a kérdésről, egyértelműen fontos, ezt megtesszük itt a 
bizottsági ülésen és a plenáris ülésen is számtalan alkalommal. Viszont – Legény 
Zsolt képviselőtáram elkötelezettségét nem megkérdőjelezve – azt, hogy a Szocialista 
Párt részéről egy ilyen határozati javaslat került benyújtásra, én hiteltelennek tartom, 
hiszen annak idején a vezérszónoki felszólalásokban az ebben a határozati javaslatban 
megfogalmazottakhoz képest merőben eltérő véleményt hallhattunk az MSZP 
részéről. Ezért én tartózkodni fogok a tárgysorozatba-vételre vonatkozó szavazás 
során. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom és szavazást rendelek el. Ki 
támogatja azt, hogy az előbb tárgyalt képviselői előterjesztés a plenáris ülésre 
kerüljön? (Szavazás.) Kettő. Ki ellenzi? (Szavazás.) Öt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett nem támogatja, hogy a képviselői előterjesztés a plenáris ülésre 
kerüljön.  

Köszönjük szépen az előterjesztők nevében is Legény Zsolt képviselő úr 
részvételét.  

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő bizottsági ülésünkre 
várhatóan jövő héten hétfőn kerül sor. A napirendi pontok előkészítése még 
folyamatban van.  

Azt hiszem, hogy a bizottság mai ülése egy fontos bizottsági ülés volt, s 
nemcsak bizottságunk, hanem a magyar parlament történetében is. Tovább folytatjuk 
a sárga lapos eljárás menetét, menetelését. A fejleményekről természetesen majd a 
bizottságunkban is beszámolok. A jövő héten a plenáris ülésen várható a vita, aztán a 
részletes vita átkerül a bizottságunkba, és utána szavazunk. Mindezt november 9-ig 
kell megtennünk, hiszen addig kell a Ház elnökének elküldeni azt a határozati 
javaslatot, amit megfogalmaztunk.  

Köszönöm szépen. Viszontlátásra! Jó egészséget kívánok! Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 49 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


