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Napirendi javaslat 

 

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - A Közös Európai Menekültügyi Rendszer 
reformja  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 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 (átdolgozás) [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet 
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról 
(átdolgozás) [COM (2016) 465; 2016/0222 (COD)]  
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli 
állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító 
jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, 
továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25 i 2003/109/EK 
tanácsi irányelv módosításáról [COM (2016) 466; 2016/0223 (COD)]  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nemzetközi 
védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 
2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM (2016) 467; 
2016/0224 (COD)]  
e) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési keret 
létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról [COM (2016) 468; 2016/0225 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  
Előterjesztő:  
Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára  

2. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2017. március 6-i 
ülésének kimeneteléről  
Előterjesztő:  
Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Hollik István (KDNP) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dr. Tamás Csaba Gergely tanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
Dr. Puncsák Kornélia, a bizottság munkatársa  
Nyilas Dániel, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Tóth Katalin helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a görög 
nemzetiségi szószóló urat, az Országgyűlés Hivatalának kedves munkatársait.  

Az elnök napirend előtti bejelentése 

Napirend előtt szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy 2017. március 16-án az 
Európai ügyek bizottsága, a Vállalkozásfejlesztési bizottság és a Népjóléti bizottság 
elnöksége fogadta Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, 
munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos asszonyt. Az 
eszmecserén a kiküldött munkavállalókra vonatkozó javaslat, továbbá a családi pótlék 
indexálására vonatkozó tagállami elképzelések is szóba kerültek.  

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Hörcsik Richárd elnök úr jelenleg 
az Európai Néppárt brüsszeli tanácskozásán vesz részt, és a brexittel kapcsolatosan 
maga is fel fog szólalni, ezért a mai ülést én fogom vezetni.  

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
ismertetése, a napirend elfogadása 

Megállapítom a határozatképességet. A bizottság a helyettesítési 
megbízásokkal együtt határozatképes. 

Az eredeti napirendi javaslatnak megfelelően tenném fel a napirendet 
szavazásra, miszerint elsőként egyeztetési eljárás keretében a közös európai 
menekültügyi rendszer reformjával fogunk foglalkozni, beleértve a Dublin III. 
rendelet felülvizsgálatát, a befogadási, a kvalifikációs és eljárási javaslatokat, illetve az 
uniós áttelepítési keretprogramot is. A 2. napirendi pontunk: tájékoztató a 
Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2017. március 6-ai ülésének kimeneteléről. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 

Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
bizottságunk 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Egyeztetési eljárás - A Közös Európai Menekültügyi Rendszer 
reformja  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 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 
(átdolgozás) [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi 
védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok 
megállapításáról (átdolgozás) [COM (2016) 465; 2016/0222 (COD)] 
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik 
országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- 
vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik 
országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25 i 
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2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról [COM (2016) 466; 
2016/0223 (COD)]   
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli 
nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, 
valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM 
(2016) 467; 2016/0224 (COD)]  
e) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési 
keret létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról [COM (2016) 468; 2016/0225 
(COD)] 

Az elnök felvezetője 

A bizottság tavaly szeptemberben kezdeményezett egyeztetési eljárást az öt 
tervezet vonatkozásában. A tavalyi év októberében hallgattuk meg a helyettes 
államtitkár úr legutóbbi tájékoztatását a migrációs kérdésekkel kapcsolatosan. A 
Honvédelmi és rendészeti bizottság véleményét kialakította a tervezetről, amit 
képviselőtársaim megismerhettek.  

Ezúton is felhívnám a figyelmet továbbá, hogy a Dublin III. rendelet 
módosításával kapcsolatban tavaly júniusban indokolt véleményt fogadtunk el, 
amelyben a szubszidiaritás elvének sérelmét állapította meg az Országgyűlés. Az 
Európai Bizottság a közelmúltban küldött választ a tárgykörben. Összesen hat 
tagállam parlamentje fogadott el indokolt véleményt, ami 10 szavazatot jelent, és nem 
volt elég a sárgalapos eljárás megindítására, ugyanakkor jól demonstrálta a visegrádi 
parlamenti együttműködést, amihez a román képviselőház és az olasz szenátus is 
csatlakozott.  

Szintén megküldtük képviselőtársaimnak a Belügyminisztérium által készített 
tárgyalási álláspontjavaslatot.  

Államtitkár úrtól az uniós döntéshozatal állásáról, valamint a kormány 
álláspontjáról kérnénk részletes szóbeli tájékoztatást, kitérve az áthelyezés és 
áttelepítés kapcsán kiadott legutóbbi európai bizottsági jelentésre is.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Önt illeti a szó. Parancsoljon! 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Elhangzott, 
hogy már erről beszámoltunk itt az Európai ügyek bizottságában, ezért 
részletkérdésekbe nagyon nem mennék bele, csak nagy vonalakban áttekinteném ezt 
a csomagot, ami tavaly jelent meg a közös európai menekültügyi rendszer 
reformjáról. Mit is akar tulajdonképpen itt a Bizottság? Legyenek átfogó, koherens 
szabályok, ahol az Európai Unióban a menedékkérőket egyformán kezeljék, és 
megfelelő kezelést kapjanak, de most már megjelent ebben a csomagban az is, hogy 
bizonyos kötelezettségeket határoznak meg a menedékkérők számára. Eddig mindig 
csak azt hallottuk, hogy milyen jogaik vannak, de arról, hogy milyen kötelezettségeik, 
arról kevés szó esett. 

A dublini rendelet felülvizsgálata egy nagyon fontos kérdés, ahogy elnök úr is 
említette. Itt most az új tervezetben mindenképpen egyértelművé akarnák tenni, hogy 
melyik tagállam az egyetlen felelős a menedékjogi kérelmek elbírálásáért. A jövőben a 
fő szabály az lesz, hogy a régión belül kell biztosítani a menedékkérelmeket, és 
emellett az áttelepítés is kapjon egy olyan hangsúlyt, ami közép- és hosszú távon 
valamilyen szinten kezelni tudja ezt a migrációs folyamatot.  
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Az, hogy egyetlen tagállam a felelős, mindenképpen felveti azt a kérdést is, 
hogy igazságosabb legyen a felelősség megosztása az egyes országok között, hiszen 
úgy látjuk, a jelenlegi rendszer nem elégséges ennek biztosítására. Emellett a 
másodlagos mozgások megakadályozására különböző olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amik a menedéket kérők visszaéléseit valamilyen szinten visszaszorítják. 
Ezek nagyjából a dublini tervezet sarokpontjai.  

Mi történt eddig? A menekültügyi munkacsoportban folyik a tárgyalás a 
szakértői szinten. Elsősorban technikai dossziékról beszélek most itt a hét dossziét 
tartalmazó csomagot érintően. Elég lassan halad a tárgyalás. Amikor benyújtották a 
csomagot, akkor mindenféle szép tervekkel állt elő az Európai Unió, azonban 
kiderült, hogy mégsem olyan egységes a politikai megközelítés még a vezető 
tagállamok között sem, és nagyon érzékeny ez a dosszié.  

Abban többé-kevésbé egyetértenek a tagállamok, hogy a jelenlegi rendszer 
mindenképpen átalakításra szorul. Hogy milyen legyen az átalakítás, ez a vita 
kérdése. A máltai elnökség mindenképpen ambiciózus ebben a kérdésben, az első fél 
évben szeretné lezárni ezt a körös vitát. Egyvalamit valószínűleg nem sikerül elérni: a 
hatékony szolidaritás kérdésében szétforgácsolódnak a tagállami remények, illetőleg 
a kötelező relokációban - amit Magyarország folyamatosan elutasít - sem teljesen 
egységes már a hozzáállás, egyre több ország ad hangot annak, hogy ez a relokáció 
nem úgy működik, ahogy annak idején 2015-ben abban a két határozatban 
elképzelték az Unión belül. Amikor majd odakerülök, hogy ismertetem a Bizottság 
jelentését, akkor kiemelem, miért is gondoljuk mi is úgy, hogy ez nem működik. 
Ugyanúgy technikai szinten működik a kvalifikációs, eljárási és a befogadási rendelet 
vitája is, mert a menekültügyi munkacsoport tárgyalja ezeket a kérdéseket. 

Az EURODAC-rendelet az, amelyben úgy gondoljuk, hogy talán könnyebb lesz 
majd valami eredményt elérni. Mi ennek az EURODAC-rendeletnek a célja? Nagyon 
sok ember érkezik okmányok nélkül, illetőleg hamis okmányokkal az egyes 
országokba, és valahogy meg kell állapítani a személyazonosságukat.  

Mi alapján tudjuk a leginkább megállapítani? Ujjnyomatot kell venni tőlük, 
hiszen tudjuk, az minden embernél egyedi és azonosítható. Az EURODAC-rendelet 
korábban is biztosított erre lehetőséget, de kifejezetten csak abból a célból, hogy a 
menekültügyi eljárás lefolytatása céljából lehet majd ezt levenni. Azonban láttuk a 
2015. évi migrációs ugrást; láttuk, hogy mennyi bűnöző érkezik a migránsokkal; 
láttuk, hogy 2016-ban is, igaz, hogy picit csökkentek a számok, de azért nem annyira, 
hogy jól érezzük magunkat, ezért egyre inkább erősödtek azok a vélemények, amiket 
mi már azért régóta mondunk, hogy ne csak a menekültügyi eljárás céljaira lehessen 
felhasználni az ismeretlen személyektől levett ujjnyomatot, hanem igenis használjuk 
fel bűnüldözési célokra, és azok a hatóságok, amelyek a bűnüldözés ellen küzdenek, 
használhassák akár nyomozati célból, akár egyéb azonosítás céljából. És ugyanúgy 
természetesen az Europol is kapja meg a lehetőséget, hiszen az Europol az Európai 
Uniónak az az ügynöksége, amely megkönnyíti a bűnüldöző hatóságok közötti 
koordinációt. Nem elég, hogy levesszük, nem elég, hogy hozzáférünk, nyilván ehhez 
kell egy bizonyos szintű tárolás, tehát hogy az ujjnyomatokat tárolni lehessen és ilyen 
célból össze is lehessen hasonlítani.  

A BIÜT decemberi ülésén elfogadásra került az a megközelítés, hogy ebbe az 
irányba menjünk tovább, és megkezdheti az elnökség a tárgyalást az Európai 
Parlamenttel. Tehát ezt a mandátumot decemberben megkapta, úgyhogy ezek a 
tárgyalások most, idén tavasszal várhatóan meg is kezdődnek.  

A másik dosszié az EASO-dosszié, amiben látható, hogy a közeljövőben talán 
előrelépést tudunk tenni. Ennek az a lényege, hogy az EASO jelenleg is működik, 
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jelenleg is az Európai Unió egyik ügynöksége, azonban ezt az ügynökséget egy 
bizonyos szinten modernizálni kell, át kell alakítani, hogy teljes jogú ügynökséggé 
váljon. Itt nyilván a gyakorlati, a kapcsolattartási információk átadása, az egyes 
országokra vonatkozó származási információk azok, amelyek az ügynökség feladatát 
fogják majd képezni.  

Ebben nincs is nagyon nagy eltérés az államok között, azonban van a közös 
európai menekültügyi rendszer végrehajtására egy monitorozási és értékelési 
kívánalom az ügynökség részéről, illetőleg a Bizottság nagyon erősen az ügynökség 
hatáskörébe akarja ezt vonni. Ez igazából onnan indul ki, hogy a Frontex utódja, az 
Európai Határ- és Parti Őrség is megkapott egy ilyen jellegű hatáskört, azonban 
teljesen más a két szervezet feladatköre és a felelősségi köre. Amíg az Európai Határ- 
és Parti Őrségnél ezt mi támogatni tudtuk, és meg is szavaztuk és egy irányba 
mentünk, hiszen nagyon fontos, hogy monitorozza az egyes országok tevékenységét a 
határőrizetben, gondoljunk csak arra, hogy azért a tengeri határok őrizete még 
mindig nem megfelelő. Tehát ha valamelyik tagország nem látja el megfelelően a 
feladatát, akkor ezt igenis ki lehessen kényszeríteni egy úgynevezett minősített 
tanácsi döntéshozatallal, ami azonban az EASO esetében nem áll fönn. Úgyhogy 
igazából mi ezért ezt a rendeletet ebben a pontban nem tudjuk támogatni. 
Természetesen az információcsere, az adatvédelem tekintetében nincs ebben eltérés, 
de nemcsak Magyarország ellenzi egyébként ezt a kibővített hatáskört, hanem 
Lengyelország és Csehország is.  

Azért mindenképpen úgy gondoljuk, hogy itt azért van lehetőség gyorsabb 
előrehaladásra, mint az egyéb dossziék tekintetében, úgyhogy a trialógus előkészítése 
jelenleg zajlik. Egyébként azt tudnunk kell, hogy ezt a monitorozó szerepet az Európai 
Parlament is elég erősen támogatja. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a trialógus során a 
kérdéssel. 

A következő dosszié a befogadási irányelv. Ennek az a lényege, hogy szintén 
egységesítsük a különböző eljárási rendeket. A kérelmező számára meghatározott 
tartózkodási helyet jelöljenek ki, a rendszeres megjelenést követeljék meg tőle. 
Esetleg, ha valami olyat tesz, hogy valamit elmulaszt, akkor őrizetbe is vehessék. 
Nyilván kivételt képeznek a befogadási feltételekről szóló irányelv alól azok, akik 
jogszerűtlenül tartózkodnak más állam területén. 

Említettem a technikai dossziét. Magyar részről a javaslatnak azokat az elemeit 
mindenképpen tudjuk támogatni, amelyek a különböző menedékkérők 
visszaéléseinek megakadályozására adnak lehetőségeire, tehát minden olyan 
intézkedést, javaslatot, amely a visszaélések megakadályozására szolgál, 
Magyarország támogatja.  

Vannak itt részletkérdések, hogy hány munkanap áll rendelkezésre például a 
gyám kijelölésére - 15 munkanap lenne, korábban 5 volt. Magyarországnak ez nem 
okoz gondot, mert nálunk amúgy is 8 nap a határidő, de például a kiskorúért felelős 
személy kijelölése 24 órán belüli kirendeléssel egy olyan technikai kérdés, amivel nem 
tudunk egyetérteni, de nyilván ez a dosszié majd megy a maga útján.  

Az induló mandátumot tavaly szeptemberben fogadta el az EKTB, októberben, 
majd januárban is voltak munkacsoporti tárgyalások. A dosszié befejezése az első 
félévben várható munkacsoporti szinten.  

A kvalifikációs rendelet a menedékkérők elismerésének a közös feltételeit 
tartalmazza, azonban már itt is megjelentek olyan elemek, amelyek garanciát 
biztosítanak arra, hogy a visszaélések ellen fel tudjunk lépni, például a kérelmező 
köteles alátámasztani a kérelmét.  
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A belső védelmi alternatívák vizsgálata, a biztonságos országokra vonatkozó 
információk megjelölése. Korábban, ha valaki veszélyes területről érkezett, akkor azt 
mondtuk, hogy jogosult a menedékjogra - hát nem mi mondtuk, az EU-ban volt egy 
általános megközelítés -, most azonban már eljutott oda a többi tagország is, hogy 
azért, mert egy országban bizonyos lokális konfliktusok vagy akár kormányzati 
konfliktusok vannak, az nem jelenti azt - ne gondolkozzunk Magyarországban, 
nagyobb országokról beszélünk -, hogy nem lehet az országnak egy területe, akár a 
fele, akár a nagyobb része, ahol egyébként az ottani lakosokat semmiféle üldözés nem 
éri, tehát biztonsággal akár az ország területén, akár a régióban, valamelyik szomszéd 
országban jogosult menedékkérelemre. És inkább ezt a megközelítést favorizáljuk, 
mint azt, hogy arra biztassuk az embereket, hogy több ezer kilométert utazzanak az 
életük veszélyeztetésével, és aztán majd valamelyik ország befogadja, valamelyik nem, 
valahol szeretnének ott maradni, valahol nem szeretnének, tehát ők majd 
kiválogatják, hogy hova mennének.  

És ebben a tervezetben nemcsak az van, hogy ezt lehet vizsgálni, hanem a 
felelős tagállamnak kötelessége is lenne vizsgálni azt, hogy egy ilyen alternatív 
elhelyezésre van-e lehetőség. És a védelem csak addig álljon fenn - akinek már itt 
megadtuk az Európai Unióban -, ameddig valóban szüksége van rá, hiszen miután 
már elmúlt az adott országban a veszély, nyilvánvalóan úgy gondoljuk, hogy sokkal 
könnyebben találja meg a boldogulását ott, ahol eleve született, ott vannak a rokonai 
és egyéb más tényezők is efelé mutatnak.  

Ezek mind-mind olyan tervezett intézkedések, amelyek a másodlagos 
mozgások megelőzését is segítik. Tehát ennél a dossziénál is, ahogy az előbb is 
említettem, ami a visszaélések elleni fellépés, azt Magyarország tudja támogatni. Itt 
szintén tavaly októberben kezdődött meg a vita, januárban, márciusban is találkoztak 
a szakértők, úgyhogy folyik a technikai kérdések részletezése. (Gyopáros Alpár 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Az eljárási rendelet. Nyilván az eljárási rendelet célja, hogy egységesek 
legyenek a szabályok, de az eljárásban nagyon fontos, hogy ne csak egységesek 
legyenek, hanem minél előbb véget is érjenek az eljárások, tehát gyorsítsa is fel 
valamilyen szinten. Természetesen a garanciákat biztosítani kell a menedékkérőknek 
- tolmácsolás, meghallgatáshoz való jog, személyes meghallgatáshoz való jog, jogi 
képviselet, segítségnyújtás -, úgyhogy ezt biztosítják a számukra. Viszont cserébe a 
visszaéléseket meg lehet akadályozni, és figyelni kell azt, hogy az adott menedékkérő 
a saját kötelezettségét teljesíti-e, tehát benyújtja-e megfelelően a kérelmet, adott-e 
ujjlenyomatot, illetőleg minden információt, amit kérnek tőle a hatóságok, 
jóhiszeműen rendelkezésre bocsát, vagy ne adj’ isten rosszhiszeműen próbálja ezeket 
eltitkolni. Ugyanazt tudom itt is elmondani, hogy ami a visszaélések ellen irányuló, 
technikai kérdés, azt Magyarország támogatja. Egy kérdésben van részünkről 
ellenérzés: úgy gondoljuk, hogy fölösleges lenne az irányelv helyébe rendeleti úton 
szabályozni, de nyilván ez még vizsgálat tárgyát képezi a szubszidiaritás és arányosság 
elve tekintetében. 

Az áttelepítési keretrendszer egy olyan tervezet, amely már létező uniós 
jogszabályokat és nemzetközi gyakorlatokat foglal össze. Ebben egy olyan elem van, 
amiben a Tanács évente meghatározná azokat az áttelepítési terveket, amely alapján 
iksz számú személyt kellene áttelepíteni, és meghatározná azokat az országokat, 
amelyekből át kellene telepíteni. 

Magyarország elismeri azt, hogy nyilván az áttelepítés egy fontos humanitárius 
szempont, viszont egy pontban nem tudunk engedni, ezért is nem tudjuk ezt a 
dossziét ebben a formájában így elfogadni: még mindig nem jelenik meg a szövegben 



10 

az, hogy csak önkéntes alapon valósulhat meg. Ha önkéntes alapon valósulhat meg, 
akkor igazából Magyarország számára, úgy gondolom, nem probléma, ha Svédország 
vagy Franciaország önkéntesen bárkit áttelepít egy harmadik országból, a lényeg az, 
hogy ezt senkire ne tegyék kötelezővé. Egyébként ezt nagyon sok ország hasonlóan 
gondolja, pontosan 14 ország úgy gondolná, hogy ezt az önkéntes áttelepítési 
rendszert meg kellene jeleníteni a tervezetben. Itt is ugyanúgy vagyunk, mint az 
előzőnél, ahogy említettem, nem igazán hisszük azt, hogy rendeletben kellene 
szabályozni ezt a rendszert, lehet, hogy az irányelv jobb forma volna, nyilván ez még 
egy vitát takar. Ez az a keretrendszer, ahol minden egyes áthelyezett személyért az 
Európai Unió tízezer eurót fizet annak az országnak, amelyik hajlandó a harmadik 
országból áttelepíteni valakit.  

Hogy áll most a dosszié? Március 2-án a menekültügyi munkacsoporton a 
szakértők megvitatták a szöveget, nagyjából be is fejezték. Ez az a pont, ami még 
kérdéses velünk együtt 14 ország szempontjából, hogy ezt az önkéntes kifejezést 
tartalmazza a szöveg. 

Elnök úr említette az Európai Bizottság jelentését a relokációs és az áttelepítési 
mechanizmus aktuális állásáról. 2015-ben elfogadták ebben a két határozatban az 
EU-n belül a 40 ezer és a 120 ezer fős relokációs kvótákat, amit Magyarország meg is 
támadott az Európai Bíróság előtt, nem értünk egyet azzal, hogy működne a 
relokáció. Egyrészt nem is akarunk embereket arra kényszeríteni, hogy erőszakkal 
egyik helyről a másik helyre vagy egyik országból a másik országba menjenek, 
illetőleg, ha megnézzük az adatokat, akkor hónapok óta, már két éve mondjuk azt, 
hogy ez nem működik, és azt látjuk, hogy a 160 ezer főből február 28-ig 13 546 főt 
telepítettek át, 9600-at Görögországból, 3900-at Olaszországból, ami 14 százalékos 
ráta mindösszesen. Tehát nagyon fel kellene gyorsítani ezt az áthelyezési folyamatot 
ahhoz, hogy valamilyen szinten megközelítse az elvárt számokat.  

Most előirányozta a Bizottság, hogy havonta háromezer főt telepítsenek át 
Görögországból és Olaszországból, de nem igazán sikerül ezt végrehajtani. A legtöbb 
áttelepítettet Németország, Franciaország és Hollandia fogadta, ugyanakkor a 
jelentésben szerepel negatívumként Magyarország, Ausztria és Lengyelország, akik 
továbbra is visszautasítják a relokációt, tehát senkit nem hajlandóak átvenni.  

Görögországban most körülbelül húszezer olyan fő van, akinek a relokációjára 
lehetőség volna, ha ezt a havi háromezres számot tudnák a tagországok teljesíteni - 
ami eddig egyébként még nem történt meg -, akkor megközelíthetné ezt az elvárt 
teljesítményt, azonban még a korábban említett 160 ezres számtól igen messze van. 

Az Olaszország irányából való relokáció egy picit, mondhatni, jobban halad, 
viszont ebben összesen csak 8 ország vesz részt, tehát igazából itt sem nagyon 
működnek a dolgok. 

Áttelepítés. Az áttelepítési mechanizmus annyiban különbözik a relokációtól, 
hogy itt önkéntes vállaláson alapul az, hogy ki hajlandó harmadik országból átvenni 
menekülteket. Magyarország itt nulla felajánlást tett, tehát nem is veszünk át senkit, 
de ebben az esetben, mivel önkéntességen alapul, a Bizottság nem kifogásolhatta 
Magyarország eljárását. Itt már 14 422 személy áttelepítésére került sor február 27-ig. 
Itt kisebb a célszám, tehát ez, mondjuk, közeledik ahhoz, amit elvártak. 

Még egy szót, mert a jelentésben is szerepel az Európai Unió és Törökország 
közötti egyezmény, most a sajtóban is elég sokat hallani, hogy az utóbbi napokban a 
törökök fenyegetőznek, de nem az én tisztem, hogy ezt most minősítsem politikailag, 
a számokat azért itt is elmondom. Eddig a megállapodás óta 3565 szír állampolgár 
került át Törökországból, és 1504 migráns került vissza Görögországból 
Törökországba, tehát itt is a duplája az, amit mit átveszünk, és a fele ebből 



11 

következően az, amit Törökország átvesz tőlünk. Tehát, ha azt vesszük, hogy ez 2016. 
április 4-e és idén február 28-a között, majd egy év alatt történt, akkor ismerve a 
menekültek és a migránsok létszámát, a 3500-as és 1500-as szám nem feltétlenül arra 
mutat, hogy igazából jelentősen befolyásolná az életünket.  

Nagyjából ezeket tartalmazza a Bizottságnak ez a legutóbbi, 10. jelentése. 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr szóbeli tájékoztatását. 

Tisztelt képviselőtársaimat illeti a szó. Összegyűjtjük a kérdéseket, utána kérnénk, 
hogy egyszerre legyenek kedvesek megválaszolni azokat. (Bana Tibor jelzi, hogy 
szólni kíván.) Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást. Mindegyik javaslatról 
részleteiben szólt a helyettes államtitkár úr, és amikor átolvastam a hozzánk 
eljuttatott háttéranyagokat, az alapján azt tudom mondani, hogy alapvetően a 
tárgyalási álláspontjavaslatokat tudom támogatni, és az ehhez itt tett kiegészítéseket 
is.  

Nagyobb kitekintésben kérdezném csak azt, hogy lehet-e tapasztalni valamiféle 
elmozdulást az egyes tagállamok részéről a migrációs kérdéshez való hozzáállás 
tekintetében, gondolok, mondjuk, Olaszország hozzáállásának módosulására az 
elmúlt időszakban, hiszen azért olyan folyamatok történtek, ami ebbe az irányba 
hathat. Láthattuk azt, hogy alapvetően Közép-Európa és a balti államok képviseltek 
egy meglehetősen egységes álláspontot, aztán a tőlünk nyugatabbra fekvő országok 
közül is többen átértékelték a korábbi véleményüket. De az elmúlt hetek mozgásai 
alapján hogyan látja a helyzetet, államtitkár úr? Ez lenne az első kérdésem, ami 
konkrétan az elhangzottakra vonatkozik. 

Másodikként szeretnék rákérdezni arra - ahogy ezt legutóbb is tettem -, hogy 
mi a helyzet a körmendi migránstáborral. Most kevesen tartózkodnak ott, valóban 
néhány fő van csak Körmenden, viszont a kiskunhalasi fejlemények tükrében azért 
tartunk attól, hogy ha esetleg nagyobb számban érkeznek majd oda migránsok, akkor 
ismét problémák adódhatnak a településen. Ezért lenne jó, ha mielőbb felszámolásra 
kerülne ez a befogadóállomás. Kérdezném erről is államtitkár urat, hogy mit tud 
mondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az alelnök úr kérdéseit. Firtl Mátyás képviselő urat 

illeti a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

A magam részéről is köszönöm a beszámolót, másrészt pedig a frakcióm nevében is 
teljes támogatásunkról tudom biztosítani az eddigi álláspontok képviseletére, amit a 
magyar kormány visz. 

Két kérdésem lenne, hiszen a dublini rendelet alapján fő szabályként a régiós 
elosztást jelölte meg helyettes államtitkár úr, és a másodlagos mozgások 
megakadályozását. Ez miként tud megvalósulni? Tulajdonképpen akkor a schengeni 
rendszer egyik szigorítása jelenhet meg. Bana alelnök úr Körmendet kérdezte, én 
pedig a soproni határszélen élve arra kérdeznék rá, hogy a másodlagos mozgások 
hogyan történnek; legutóbbi példa, hogy éppen Fertődnél, Pomogy magasságában 
fogták el a Kiskunhalasról megszökött egyik migránst.  
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Én úgy gondolom, hogy az egész uniós viselkedés egy fából vaskarika az elmúlt 
időszakban, mert az az időveszteség, ami már megtörtént, az iszlám helyzet, ami 
éppenséggel most ott kialakult - nem akarok elmélyedni benne -, pontosan azt 
mutatja, hogy ezeknek a szűréseknek, ezeknek az adathalmazoknak már sokkal előbb 
rendelkezésre kellett volna állni, mint most, amikor az iszlám hadsereg vereségbe 
megy, akkor megjelennek a határainkon ezek az emberek. De az alapkérdés az, még 
egyszer, hogy a másodlagos mozgás megakadályozása miként nehezíti meg a magyar 
európai uniós állampolgárok mozgását is, mert ez óhatatlanul ezt eredményezné, és 
erről jó, ha sokkal többet beszélünk és a magyar médiában is többször megjelenik.  

Lehet a szolidaritásról mindenütt sokat beszélni, csak a saját magyar 
állampolgárainkkal szembeni szolidaritás mikor jelenik meg, hogyha én át akarok 
menni Ausztriába és megállítanak 2-3 órára mondjuk Hegyeshalomnál, vagy minden 
egyes határátkelési ponton. Mert azok számára is világos legyen, akik itt vannak, hogy 
az osztrákok nemcsak Hegyeshalomnál ellenőriznek, Sopronnál ellenőriznek, de 
ellenőriznek Fertőrákosnál, ellenőriznek mindenhol, ahol határkeresztezési pont van 
a közúton keresztül. Tehát ez mind azt eredményezi, hogy a saját európai uniós 
állampolgáraink mozgását akadályozzuk meg.  

Ebből fakadóan nem is értem azt, hogy régiónkénti leosztás, mert akkor az 
emberi jogok érvényesülését az Európai Bizottság hogy gondolja végig, hogy 
mégiscsak parancsba adom neked, hogy neked ott kell élni. Akkor adja parancsba azt, 
hogy hogyan tudna boldogulni a saját maga hazájában, Szíriában vagy Irakban? Mi 
menjünk oda felépíteni helyettük, ők meg eljönnek - zárójel, ez csak egy ilyen 
megjegyzés. Amit nálunk az állampolgárok naponta megélnek, abból következik ez, 
de ez ugyanúgy vonatkozhat Ausztriából Németországba, vagy Olaszországból 
Franciaországba vagy Horvátországból Magyarországba menve, tehát teljesen, de én 
itt most magyar szempontból kérdeztem ezt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A görög nemzetiségi szószóló úr, parancsoljon! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én is 

üdvözlöm az államtitkár urat. Azt szeretném megkérdezni, hogy hallva itt Firtl 
Mátyás előadását, valóban nagyon nagy a nyomás. Mi a bőrünkön érezzük Ausztria 
felé menve, hogy két-három órát kell állni a határon.  

Tehát a kérdésem az, hogy mik Európa külső határai, Szerbia és Magyarország, 
vagy talán Görögország és Olaszország? Tehát abba az irányba hogy tudjuk, hogy 
tudja Európa megvédeni saját magát? Mert lehet kifelé tolni a határokat, de meddig, 
Németországig? Tehát ezt a nyomást egyszerűen csak úgy lehetne csökkenteni, hogy 
valóban megvédeni a határokat, és a Frontex és természetesen a NATO, amelyik 
vállalta ezt a szerepet a tengeren, tényleg megvédi Európát, de nem teszi.  

A harmadik dolog az, hogy itt van Törökország szerepe. Mi az óhazánkban, 
Görögországban úgy érezzük, hogy játszik úgymond Európával, amikor zsarol. 
Amikor úgy érzi, hogy neki több pénz kell, akkor megfenyegeti Európát. Tényleg nem 
akarok a politikába belemenni, de halljuk most is, hogy milyen hangot mer megütni 
Európával szemben. Úgyhogy vállalt valamit Törökország, és hallva az ön előadását, 
hogy mennyi embert fogadott vissza - az szinte semmi.  

Görögország tényleg nem tud megbirkózni ezzel a 60 ezer menekülttel, akinek 
a fele legalábbis semmiféle irattal nem rendelkezik. És természetesen konzultálva 
Görögország nagykövetével, én köszönöm a magyar kormánynak, hogy eddig is 
nagyon nagy segítséget adott a határvédelemben, de nem elég csak a magyar segítség 
nekik. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen a kérdéseket. Néhánnyal én is szeretném 

kiegészíteni. Elsőként, a relokációval kapcsolatosan többféle megközelítés létezik, 
amikor arról beszélünk, hogy az első biztonságos országba majd visszajuttatnák az 
Európai Unió nyugatabbi tagállamaiból a migránsokat.  

Aztán szó van arról, amikor önkéntesen vagy kevésbé önkéntesen, büntetve 
vagy nem büntetve juttatnánk őket bizonyos tagállamokba. De az anyagokból 
számomra mindig hiányzik az, ami nélkülözhetetlen kérdés, hogy mi van azokkal a 
migránsokkal, akikről kiderült, hogy nem menekülnek sehová, a saját hazájukban 
nincsenek kitéve semmilyen veszélynek, az életüket meg pláne nem veszélyezteti 
semmiféle veszély. Az ő relokációjuk a saját kibocsátó országukba hol jelenik meg? 
Ezt csak azért kérdezem, mert mi Bicskén azt tapasztaltuk, hogy az odaérkező 
migránsok közül kettő volt menekült, tehát százból kettő volt valós üldöztetésnek 
kitéve a saját hazájában. Mi van a kilencvennyolccal? Tehát ha ezeket az anyagokat 
megtekintjük, akkor, ha ez nincsen benne, hogy majd vissza kellene jutni oda, 
ahonnan érkeznek, tehát a kibocsátó országokba, akkor az egész egészen 
értelmezhetetlenné válik. 

A másik, szintén bicskei tapasztalat, hogy örömteli, hogy azt mondjuk, hogy a 
személyazonosításra leginkább alkalmas ujjlenyomat felhasználható más körben is, és 
nemcsak a menekültügyi eljárások körében, de mi azzal bajlódtunk éveken keresztül, 
hogy még ujjlenyomatot se voltak hajlandóak adni. Most az lenne a kérdésem, hogy 
ebben volt-e már bármiféle változás? 

Szintén napi hírek, hogy a római jubileumi csúccsal kapcsolatosan az olasz 
hatóságok terrorveszély okán emelik a készültségi szintet. Ugyanakkor én arra 
emlékszem, hogy éveken keresztül nem lehetett azt kimondani, hogy a migrációnak és 
a terrorizmusnak bármiféle kapcsolata van egymással. Van-e bármi olyan mozgás, 
ami arra utalna, hogy ezt most már talán ki lehet mondani, akár egy ilyen bizottsági 
ülésen is?  

A jogi határzár megerősítésével kapcsolatosan a magyar parlament a 
közelmúltban alkotott egy törvényt. Én azt kérdezem - hiszen ebben az anyagban 
szerepel az, hogy a szabad mozgás korlátozhatóságára vonatkozó előírások is 
találhatók az anyagban -, hogy éreznek-e bármiféle veszélyt ezzel kapcsolatosan, hogy 
a magyar jogszabályi környezet esetleg ütközik azzal az anyaggal, ami itt előttünk 
fekszik?  

És akkor a máltai elnökség szerepéről szeretnék kérdezni, hogy ők mit tartanak 
fontosnak, mi az, amit ebben a kérdéskörben képviselnek és talán érvényre is 
juthatnak az ő elnökségük alatt? És akkor visszaadnám a helyettes államtitkár úrnak 
a válaszok megadására a szót, parancsoljon! 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a kérdést, elnök úr. Ha lehet egy személyes megjegyzésem. Én 
nagyon szeretek ebbe a bizottságba jönni, mert mindig olyan érdeklődéssel fogadnak 
engem, és nagyon sok kérdés is elhangzik, amikre én személy szerint nagyon szívesen 
válaszolok.  

Bana képviselő úr…. 
 
ELNÖK: Akkor jövő héten 10 órakor szintén szeretettel várjuk… (Derültség.) 
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DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Be is 
írom a naptárba, köszönöm. Bana képviselő úr, köszönöm szépen, hogy támogatja a 
TÁP-jainkat, a hozzáállásunkat a tárgyalási állásponthoz. 

Hogy változott-e a migrációs kérdésekhez történő hozzáállás, például 
Olaszország részéről. Tudjuk, említette Közép-Európát, a balti államokat. Ebben azért 
az erős partnereink mindenképpen a visegrádi országok, de azért már egyik-másik 
balkáni ország is felcsatlakozott mögénk, tehát Bulgária, Románia, Horvátország is 
már eléggé hasonló állásponton van a migrációs kérdésekben. Ezek az országok mind 
elszenvedői ennek a jelenségnek.  

Ami talán változás az elmúlt időszakhoz, azért tudni kell, hogy az EU-s 
országok továbbra is kitartanak amellett, hogy az a politika, amit korábban kitaláltak, 
jó, és azt folytatni szeretnék. Azonban, különösen Franciaországban, ahol 
terrorcselekmények voltak, a minap is voltak események, hallottam, ezt is 
terrorcselekménynek minősítették, tehát abban a társadalomban is van egy bizonyos 
félelem. 

Nagyon nehéz megítélni ezeket, mert mind Franciaország, mind Hollandia 
kapcsán, amelyik egy picit próbál elmozdulni egy másik irányba, látjuk azt, hogy azok 
a pártok, amelyek az idegenellenességre alapoznak, vagy amelyek, nem is mondom, 
hogy idegenellenesek, mert nem akarom ezt minősíteni, ezt tegye meg a sajtó, csak én 
is átvettem ezt az kifejezést, amely abban látja a veszélyt, hogy esetleg biztonsági 
kockázatot hordoznak az ideérkező, általunk ismeretlen emberek. És itt nem arról van 
szó, hogy aki valóban jogosult menedékjogi kérelemre és együttműködő, annak 
adjanak menedéket az országok, hanem nagyon sokszor látjuk, akik ennek a 
jelenségnek a mentén visszaélnek ezzel a jó hiszemmel, és próbálnak ebből profitot 
kovácsolni maguknak. Itt már érintem is elnök úr kérdését is: látható az, hogy a 
többség már nem a háborús területről érkezik, a többség azért már olyan országból 
érkezik, ahol persze, rosszabbak a gazdasági feltételek, rosszabbak az életviszonyok, 
de ha őszinték vagyunk, Európában is vannak jobb gazdasági feltételek, rosszabb 
gazdasági feltételek, jobb életviszonyok, rosszabb életviszonyok, és Európán belül 
sem mozoghat el mindenki a rosszból a jóba, mert a végén a jóból lesz a rossz. Tehát 
ezt a veszélyét is figyelni kell ennek. Ha megnézzük akár a menekülteket, akik 
megszöktek, Marokkó vagy Tunézia egyik sem olyan ország, ahol bárki is 
üldöztetésnek van kitéve, és azért jellemzően ezekből az országokból jelennek meg 
ezek az emberek.  

Én személy szerint is nagyon sajnálom, aki rosszabbul él, de van lehetőség 
munkát vállalni főleg a Maghreb-országokból Franciaországban, Belgiumban és 
egyéb olyan helyeken, ahol megvan ennek a kultúrája, legális formában. Csak miért 
nem választják a legális formát? Erre több választ is tudok adni: vagy azért, mert nem 
kapnak erkölcsi bizonyítványt, vagy akár olyan előélete van, ami alapján ott sem 
kívánatos személy, és megpróbál így bejutni, de ezer más oka is lehet, nem is igazából 
akar dolgozni, csak menekültként a szociális juttatásokat igénybe venni, ami Nyugat-
Európában igen fejlett.  

Tehát visszatérve a képviselő úr kérdésére: Franciaországban is van egy pici 
elmozdulás, Hollandiában is van egy pici elmozdulás, Franciaországban is látszik a 
pártok támogatottságából - az EU-ban is mindenki most Marine Le Pen választási 
eredményeitől tart, hogy mi lesz -, hogy a társadalomban van egy ilyen jellegű 
elmozdulás, a politika is kénytelen ehhez alkalmazkodni.  

De nézzük meg Belgiumot is, amely épp az elmúlt év vége felé utasította vissza 
egy menedékjogi vízumkérelem kiadását egy szír családnak, amelyre ugyan a Bíróság 
kötelezte, a kormányzati politika mégis úgy döntött, hogy a bírósági döntéssel 
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ellentétesen sem adja meg ezt a menedékjogi státust különböző okokra hivatkozással, 
és az Európai Bírósághoz fordul. Tehát Belgiumban is már látszik az, hogy túlcsordult 
a pohár, és nagyon sok olyan menedékkérő érkezik, aki valójában nem jogosult 
menedékre, hanem egyszerűen csak ezt az illegális mozgást kívánja.  

S nézzük meg Svédországot! Svédországban is elégedetlenek az emberek, 
elégedetlen a politika, és legyünk őszinték, ha annyira jól sikerülne az integráció 
Svédországban, Németországban, akkor nem akarnák Magyarországra visszaküldeni 
tízezrével az embereket, mert akkor ott próbálnák őket beilleszteni. 

A körmendi tábor: köszönöm szépen a kérdést, talán nem is ért váratlanul. Az 
első alkalommal is elmondtam, hogy szerintem a körmendi tábornak nincsen 
biztonsági kockázata. Most viszont már olyan kevés ember van abban a táborban, 
hogy én azt gondolom, most sincs biztonsági kockázata, eddig sem volt, de most még 
kevésbé van, illetőleg most az új magyar törvénycsomag alapján is úgy néz ki, hogy 
mindenki, aki illegális migráns, majd a tranzitzónában kerül elhelyezésre. Tehát nem 
hiszem, hogy a körmendi kérdés ne oldódna meg. Illetőleg, ha valóban olyan erős lesz 
a határvédelmünk, amilyenre tervezzük - és én hiszek is abban, hogy ez megvalósul -, 
akkor nagyon minimális lesz azoknak a személyeknek a száma, akik illegálisan 
egyáltalán be tudnak lépni Magyarország területére, és azt gondolom, akkor ebből a 
szempontból okafogyottá válhat ez a kérés. 

Hogy Kiskunhalason kitörtek néhányan: nyilván ez előfordulhat bárhol, de ott 
sem olyan bűncselekményeket követtek el, igazából szökni akartak, és legyünk 
őszinték, nem itt akarnak bűncselekményt elkövetni ezek az emberek, hanem minél 
előbb eljutni Magyarország határain kívülre, Ausztria, Németország, Svédország 
irányába, mert egyszerűen, ahogy említettem, nem akarnak itt élni ezek az emberek, 
nem tudjuk őket rákényszeríteni. Arra se tudták őket rákényszeríteni, hogy otthon 
maradjanak, akkor miért maradnának egy általuk ismeretlen nevű országban, amiről 
nem is tudnak? A szervezett bűnözők, akik segítik ezeket a migránsokat, pontosan 
megmondják, hogy hova kell nekik menni, az összes köztes ország nekik nincs a 
térképen, csak valahogy minél gyorsabban túl kell rajtuk haladni.  

Firtl képviselő úr kérdése, hogy a fő szabály a régiós elosztás. Egy az elosztás az 
Európai Unión belül, de nem régióban akarják nálunk elosztani, hanem mindenkinek 
akarnak adni. Mi ez ellen tiltakozunk, hogy ne adjanak már ide, ezt már több helyen 
is megvitattuk. A régiós védelem inkább abban a tekintetben érdekes, hogy tagadjuk 
meg a menekültügyi kérelmet attól, aki a tízedik távollévő országból próbál idejönni, 
és akár az országban is ott tudna maradni biztonságos körülmények között, de abban 
a régióban, ahonnan jön, biztos van még néhány ország, ahol nincs háború, és nincs 
üldöztetés, és akár még olyan viszonyok is vannak, hogy szívesen védenék őket, de ők 
a jobb életet keresik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy addig menekült valaki, 
amíg az első biztonságos helyre megérkezik. Ha már ott biztonság van, onnantól 
kezdve válogat, onnantól kezdve már igazából nem az életéért menekül, hanem 
megnézi a jobb feltételeket, hogy hova lehet továbbmenni. Én ezt sem ítélem el, mert 
mindenki úgy rendezi az életét, ahogy akarja, csak a kategorizálásnál erre 
mindenképpen figyeljünk. 

A másodlagos mozgásokat hogyan tudjuk megakadályozni? Igazából most a 
magyar törvénycsomag, úgy gondoljuk, ezt elősegíti, hisz a 8 kilométeres korlátot 
kiterjesztettük az egész ország területére, tehát mindenkit bárhonnan visszahozunk, a 
tranzitzónában kerül majd elhelyezésre.  

Uniós időveszteség: teljesen egyet tudok érteni. Az Unió éveket veszített ezzel, 
és nem 2015 óta, hanem már 2010 óta, amikor megjelentek, amikor már az arab 
tavaszról beszéltünk, amikor már látszott, hogy milyen jelenségek vannak a Közel-
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Keleten, régi történet, de a Földközi-tenger déli partjainál szintén, az Európai 
Unióban gyakorlatilag azonkívül, hogy tárgyalgatta a dolgokat különböző szinteken, 
konkrét intézkedések nem történtek, mert ha történtek volna, akkor nem jött volna 
1,8 millió ember 2015-ben az Európai Unióba, úgy gondolom, és tavaly nem jött volna 
180 ezer Olaszországba. Tehát itt mindenképpen időveszteség van.  

Az Iszlám Állam nagy kérdés. Mi van, ha az Iszlám Államot felszámoljuk 
teljesen? Ez kérdéses, hogy mikor, de ha a bázisát szétromboljuk? Az Iszlám Államból 
menekülő emberek itt lesznek a határon, ott lesznek az olasz partokon, és senki nem 
fogja megmondani, mert senki nem rögzítette korábban az ő adataikat, hogy ki lesz 
az, aki bejön, terrorista, és azt mondják majd az Unióban, hogy szegény menekült, 
fogadjuk be, aztán, amikor bent van - látjuk a második, harmadik és negyedik 
generációs terroristákat -, akkor majd elkövetik a merényleteket, mert ez egy nagyon 
pontosan, jól felépített támadás lesz, ebben sem legyen senkinek kérdése. 

Ausztria, belső határvédelem. Valóban nem jó, mi folyamatosan minden egyes 
ülésen tiltakoztunk az ellen, hogy a belső határellenőrzést bevezethessék, és minden 
egyes tiltakozás - kis országok vagyunk - nem érte el azt a szükséges blokkoló 
kisebbséget, hogy ezt ne tudja az Unió a többségi döntéshozatallal bevezetni. De 
továbbra is azt mondjuk, hogy mivel ennyi pénzt költünk a külső határvédelemre, 
ennyire megerősítettük, egyre kisebb a határon az illegális mozgás, szinte 
mondhatnám talán, hogy a nullához közelít, de minimális, ez mindenképpen garancia 
arra, hogy a belső határokon nem szükséges ellenőrzést végezni.  

Ezért van az, hogy Magyarország Ausztriával is együtt őrzi a déli határokat, 
illetőleg más nemzet rendőrei is jönnek hozzánk, mert azt valljuk, hogy a külső határt 
kell keményen őrizni, és akkor a belső határon nincs szükség határvédelemre, és nem 
kell duplikálni, triplázni, négyszerezni az erőket, és minden egyes határon odaállítani 
ötezer embert, hanem egy határon állítsunk oda 5-6 ezer embert, és védjük azt a 
határt, onnantól kezdve működik. Hiszen azért a szabad mozgás joga a négy európai 
szabadságjog egyike, ha ezt elveszítjük, akkor nem tudunk tovább az Európai Unióról 
beszélni. Sajnos az EU-ban ezt nem nagyon értik, ráadásul ők ezzel is azt igazolják, 
hogy nem tudják megfelelően kezelni a migrációs nyomást, mert ha tudnák 
megfelelően kezelni a migrációs nyomást, akkor nem próbálnának ilyen 
kompenzációs intézkedéseket megvalósítani, hogy jó, hát nem tudjuk, de akkor majd 
a belső határokat lezárjuk, és akkor lezárjuk majd Olaszország és Ausztria között, 
Németország és Ausztria között, és a végén már ugyanott tartunk, mint 1957 előtt, 
mindenki őrzi a saját határát, és senki nem tud bemenni, tehát visszalépünk 60 évet 
az időben, amit pont most ünnepelünk Rómában. Tehát folyamatosan azt mondjuk, 
hogy ezt kell megtartani. 

(Koranisz Laokratisz felé:) Az ön kérdésére is már részben adtam választ, 
tehát Ausztria felé várni kell, mi ezt folyamatosan jelezzük az osztrák hatóságnak, 
hogy nincs szükség erre a várakozásra, föl is lett ajánlva, hogy jöjjenek a határra - ott 
is vannak egyébként -, nézzék meg, hogy a magyar határőrizet megfelelő, saját 
szemükkel látják, és innentől kezdve, ha bármi javaslatuk van, ők is megtehetik, tehát 
semmi nem indokolja, hogy ott legyenek. Nyilván itt vannak mindenféle belpolitikai 
kérdések is talán Ausztriában, de mondom, nem az én tisztem, hogy ezt itt 
elemezzem. 

A Frontex és a NATO tengeri szerepét szintén említette. Igen, van egy 
kötelezettségük. A Frontex is egy jó megoldás lehet, de azért nézzük meg, mert van 
most egy 1500 fős pooljuk, egy kontingens, ahová Magyarország is 60 főt kiválasztott, 
kinevezett, de az 1500 fő többsége adminisztratív munkát lát el. Az 1500 fő nem ott áll 
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a határon és vigyáz az emberekre, mert akkor lenne igazán operatív; mert mindig 
halljuk, hogy operatív együttműködés.  

Törökország zsarol. Halljuk a sajtóban. Szerintem nekem ezt nem is kell 
kommentálni. Én azt hiszem, ez egyértelmű, hogy mindenki látja ezt, de egyébként 
kormányzati szinten már hónapok óta azt mondjuk, hogy fel kell készülni arra, hogy 
mi lesz, ha Törökország felmondja az EU-török-megállapodást. Az Európai Unióban 
ezek az észrevételek sajnos egész a mai napig süket fülekre találtak, mert pontosan 
láttuk, hogy ez nem egy olyan stabil egyezmény. Azért bízunk benne, mert mit 
tehetünk mást, mint bizakodunk, hogy nem rúgja fel, de felkészülünk arra, hogy 
hogyan tudjuk megakadályozni a migránsáradatot, ha mégis.  

Görögország, a segítség. A miniszterelnök úr, a belügyminiszter úr is mindig 
elmondta: Görögországba bármikor küldünk rendőröket segítségül. Korábban 
felajánlottunk egy 75 fős kontingenst, mehetnek Görögországba segíteni a 
határvédelmet. Én úgy tudom, ez továbbra is érvényes. Amikor Görögország úgy ítéli 
meg, hogy szüksége van külső segítségre, Magyarország a Frontex keretén belül is 
tudja küldeni ezeket az embereket. Tehát pontosan tudjuk, hogy Görögországnak is 
szüksége van segítségre a határvédelemhez, de nemcsak Görögországnak, hanem 
mindenkinek - mi a balkáni útvonalon helyezkedünk el -, akik a balkáni útvonalon 
vannak. Ezért Magyarország folyamatosan küld rendőröket azokba a kis országokba, 
amelyek nem EU-tagok, mégis felvállalták, hogy az EU határait védik. Legyünk azért 
őszinték, és Magyarország erre is biztatja a többi partnerét is, hogy hasonlóan segítse 
őket, hiszen nekünk is milyen jó volt, amikor 2015-ben a visegrádi négyek küldték a 
támogatást a határvédelemhez. 

Az elnök úr kérdezte a relokáció tekintetében az első biztonságos ország 
kérdését, azt, hogyha önkéntesen vagy nem önkéntesen valakik eltávoznak, illetőleg, 
hogy mi van azokkal, akikről kiderül, hogy nem menekültek, mit tud vele kezdeni. Az 
első biztonságos ország. Most arról volt szó, hogy a Bizottság a jelentésében március 
15-re teszi azt a dátumot, amikor majd Görögország ismét biztonságos ország lesz.  

Hova lehet visszaküldeni, hova nem lehet visszaküldeni. Ez a kérdés azért még 
függőben van, de azoknak az embereknek a kapcsán, akikről kiderül, hogy nem 
jogosultak menedékkérelemre, az Európai Uniónak vannak visszafogadási 
egyezményei, nagyon sok országgal. Ezeket a visszafogadási egyezményeket kellene az 
EU-nak hatékonnyá tenni. Nekünk is vannak visszafogadási egyezményeink, EU-
tagként is van visszafogadási egyezményünk, bilaterális visszafogadási egyezményünk 
is van harmadik országgal, mégsem tudjuk olyan intenzitással érvényesíteni a 
személyek visszafogadását, például Pakisztán talán szóba se áll velünk, holott van 
érvényes visszafogadási egyezmény. Van olyan ország, amelyikkel szóba áll. Mondjuk, 
bár a britek rossz példa, mert kilépnek, de amíg itt vannak, azért a csapathoz 
tartoznak, ha visszafogadnak, mondjuk Hollandiából, akkor el kell gondolkozni, hogy 
mik azok a technikák, amely harmadik országok ezekkel az országokkal 
kommunikálnak, és akkor ezeknek az országoknak, azt gondolom, igenis segíteni kell 
azt a többi EU-s országokat, amelyeknek nincs olyan kapcsolatrendszere, vagy nem 
úgy respektálják. Tehát ennek megvan ez a lehetősége. 

Nagyon jó a kérdés, mert valóban, miután már nem az a jellemző, hogy 
menedékre jogosult személyek jönnek, hanem inkább azok, akik visszaélnek, ezekkel 
az emberekkel valamit kezdeni kell. Most már Németország is felébredt, mert most 
már ő is próbálja visszaküldeni az embereket, halljuk a sajtóból. Tehát 1,8 millió 
ember egy évben, meg 1 millió a következőben, azért elég nehezen csökken az a szám, 
és akkor még nem beszéltünk azokról, amely milliók ott állnak és arra várnak, hogy 
ide jöhessenek. Tehát ez a kérdés egy nagyon komplex kezelést kíván.  
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A személyazonosítást is kérdezte az elnök úr, az ujjnyomat felhasználható. 
Igen, ezen nagyon sokat vitáztunk. Én emlékszem a saját karrieremből is, hogy annak 
idején ez még szentségtörésnek számított, hogy az ujjnyomatot a rendvédelmi szervek 
felhasználják, mert majd visszaélnek vele. Nem is tudom, hogy miért élnének vissza? 
Mintha a rendvédelmi szerveknek nem volna elég feladata, hogy arra 
koncentráljanak, ahelyett, hogy visszaéljenek ismeretlen személyeknek, ismeretlen 
országból, ismeretlen ujjlenyomataival.  

Mi ennek a következménye? Amikor 2015-ben áramoltak be az emberek 
Európára, egy csomóról nem tudjuk, hogy kicsoda. Akik most jönnek be Európába, és 
ezt mindig el szoktam mondani, és elmondom itt, a bizottságban is, ha megengedik, 
egyet tudunk, akik most bejöttek, hogy a mai naptól kezdve kicsodák. Hogy ki volt 
előtte, azt senki nem tudja, ugyanis csak az ujjlenyomatát rögzítettük. És ez nagyon 
fontos dolog, ami a későbbiekben majd értékelésre, elemzésre kerülhet, de fogalmunk 
sincs, hogy kit engedtünk be, és ezért nagyon fontos és nagyon jó irány, hogy igenis 
hozzáférhessenek, mert később, amikor nemcsak a terrorcselekményeket kell 
beazonosítani, de a mindennapi bűncselekményeket, akkor ahhoz az ujjlenyomathoz 
hozzá lehet kötni valakit. Én úgy gondolom, ez mindenképpen segíti a felderítést. 

Olaszország emeli a terrorkészültségi szintet a római csúcs miatt. Igen, ez 
mondjuk nagyjából bevált gyakorlat is, ha valami olyan kiemelt esemény van, akkor 
emelik a terrorkészültségi szintet. Nem akarok beleszólni, nyilván ez tagállami 
hatáskör, hogy hova teszik a szintet, de Olaszország környékén már történt egy-két 
komoly terrorcselekmény. Olaszországban olyan kirívóan nagy talán még nem 
történt. Olaszország is egy olyan ország, azt gondolom, amelyik a terrorizmus 
célpontjává válhat a jövőben, és nyilván fel is kell neki rá készülni. 

A jogi határzár kérdésében, a magyar jogszabályi környezet ütközik-e az EU-
joggal. Gondolom, akik előkészítették a jogszabályt, ezt megvizsgálták, hogy ütközik-e 
az EU-joggal. Megmondom őszintén, én így most, jelen pillanatban nem vizsgálom 
ezt a kérdést, illetőleg majd meglátjuk, hogy erre milyen reakciók érkeznek, ha valaki 
úgy ítéli meg, hogy ez nem felel meg az EU-jognak, akkor nyilván majd az Európai 
Unió Bíróságához fog fordulni, és akkor majd a Bíróság hoz egy döntést, és akkor 
majd meglátjuk, hogy esetleg mi értelmeztünk másként, mint ahogy az Európai Unió 
Bírósága. Én azt gondolom, addig ezzel azért nem nagyon kellene foglalkozni, mert a 
törvény elkészült, gondolom, előkészítették, és majd meglátjuk, hogy ennek lesz-e 
valamilyen következménye. 

Mit tart a máltai elnökség fontosnak? A máltai elnökség igazából nagy célokat 
nem tűzött ki maga elé. Nagyjából csak annyit, hogy ezeket a dossziékat tovább tudja 
vinni. Említettem volt, amelyeket szeretnénk lezárni, úgy, hogy a parlamenti egyezség 
meglegyen, de azt gondolom, hogy ezekből a tervezetekből, amikről ma én beszéltem, 
illetőleg amikre a kérdéseket önök feltették, ebben az évben nem hiszem, hogy 
bármilyen aláírásra is sor kerülne és eldöntésre kerülne. Túl sok a technikai kérdés, 
és túl sok a politikai ellentét is még jelen pillanatban ezekben a dossziékban. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tájékoztató a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2017. március 6-ai 
ülésének kimeneteléről 

ELNÖK: Köszönjük szépen az aktuális kérdésekről adott tájékoztatót. Ezzel az 
első napirendi pontunkat lezárjuk. További szép napot kívánunk önöknek! Kérjük 
szépen a második napirendi pont előadóját, hogy foglaljon helyet! (Megtörténik. - Dr. 
Hegyaljai Mátyás és munkatársai távoznak a bizottság üléséről.) 
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Az elnök felvezetője 

Nagy szeretettel köszöntjük a Földművelésügyi Minisztérium helyettes 
államtitkárát, Tóth Katalint és kedves munkatársait. Köszönjük, hogy elfogadták a 
meghívásunkat. Bizottságunk rendszeresen nyomon követi az Európai Unió 
Tanácsának a működését. A Mezőgazdasági Tanács legutóbbi ülésén a Közös 
Agrárpolitika jövője, valamint szlovák és magyar kezdeményezésre az élelmiszerek 
kettős minősége is napirendre került, természetesen egyéb ügyek mellett.  

Képviselőtársaim a rövid háttéranyagot megkapták. Államtitkár asszonynak 
még egyszer köszönjük, hogy itt van közöttünk és személyesen tud tájékoztatást adnia 
a Tanács-ülésről, annak a főbb témaköreiről és a kormányzati álláspontokról. Önt 
illeti a szó, parancsoljon! 

Tóth Katalin tájékoztatója 

TÓTH KATALIN helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy a bizottságnak 
lehetőségem van erről a két fontos témáról beszámolni, annál is inkább, mert azt 
gondoljuk, hogy nemcsak a jelen kommunikációját uralja ez a kérdés, hanem az 
elkövetkezendő időszaknak is nagyon fontos témái lesznek ezek a kérdések.  

A március 6-ai ülés kapcsán fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
Magyarország szempontjából mintegy 15 tagállammal egységesen képviseltük azt az 
álláspontot, hogy a KAP vonatkozásában nagy, jelentős változásokat nem szeretnénk 
eszközölni a 2020-as tervezést követően. Ez azért is szerencsés, mert a 15 tagállam 
között olyan történelmileg fontos országok is, mint Németország és Franciaország is 
ugyanerre az álláspontra helyezkedett. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó kiindulási 
alap lehet a jövő tervezése vonatkozásában. Magyarország itt megerősítette azt az 
álláspontját, hogy erős, jól finanszírozott és két pillérre épülő tervezést képzel el a 
2020-as időszakot követően, továbbá azt is kifejtettük, hogy minden új elemnek 
további források bevonásával kell kiegészülnie, tehát abban az esetben, ha bármilyen 
egyéb támogatandó jogcím kerül beépítése, akkor ahhoz külön forrásokat szükséges 
rendelni.  

Itt az elnökségi dokumentumot gyakorlatilag a tagállamok nagy része 
támogatta. Fontos prioritásként jelent meg még a tagállami felvetések között a családi 
gazdaságok megerősítésére való törekvés a forrásokon keresztül, ugyanígy a kis- és 
közepes gazdaságoknak, gazdálkodási modellnek a megerősítése, de bizonyos 
tagállamok részéről a klímapolitikai kezdeményezésekre adott megfelelő válaszok is 
komoly hangsúlyt kaptak, illetve a fenntartható mezőgazdasági modell is szerepelt a 
kérdések között, illetve a tagállami álláspontokban ez is mint fontos kérdés jelent 
meg. 

A Bizottság jelezte, hogy egyetért ezekkel a felvetésekkel, illetve maga is egy 
erős KAP-ot képzel el, ami számunkra - még egyszer hangsúlyozom - egy jó alapot 
jelent. Arra is felhívta a tagállamok figyelmét, hogy számos egyéb kérdés feszíti az 
Európai Uniót. Az előttem szóló helyettes államtitkár úr beszámolójából láthattuk, 
hogy fajsúlyos kérdések vannak napirenden akár a migráció vonatkozásában is, 
amelyek forrásokat fognak igényelni, és nagy kérdés, hogy ezeket a forrásokat honnan 
fogjuk biztosítani - a többéves pénzügyi keret, azon belül is a KAP tervezése, tudjuk, 
hogy egy jelentős tétel -, hogy ezek az egyéb tételek honnan kerülnek finanszírozásra. 
Csak a külső határok megerősítésének védelmére emlékeim szerint mintegy 9 milliárd 
eurót kíván fordítani az Unió. Ez önmagában is egy jelentős szám.  

Szintén az elnökség részéről megfogalmazódott, hogy az elkövetkezendő 
időszakban egy jelentős, parázs vitára lehet számítani a források elosztása 
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vonatkozásában, tehát arra kért minden tagállamot, hogy dolgozza ki azt az 
álláspontot, amelyet üdvözítőnek tart a 2020-as tervezést követően, és komoly 
munícióval érkezzen, hogy ezt az álláspontot meg tudja védeni.  

Ennek az ülésnek gyakorlatilag előzménye is volt, hiszen az elmúlt év folyamán 
Amszterdamban már informális keretek között egyeztettek az agrárdöntéshozók. Itt 
gyakorlatilag ugyanazok a témák kerültek napirendre, amelyeket említettem, mellette 
még a versenyképesség, a termelői alkupozíciók megerősítése, tehát nem most került 
napirendre ez a kérdés, hanem gyakorlatilag egy folyamat következő állomása. Illetve 
a nyár végeztével, a brexitet követően is sor került Franciaországban egy rendkívüli 
csúcsra, ami számunkra talán azért kiemelt fontosságú, mert itt Franciaország és 
Németország szintén megerősítette, hogy a jövőben a KAP-nak erősnek kell 
maradnia, és Magyarország ehhez maximálisan támogató állásponttal csatlakozott. 

Amit fontosnak tartok még kiemelni, hogy a Bizottság agrár-főigazgatósága 
részéről egy társadalmi konzultáció indult el február 2-án, amely gyakorlatilag egy 
online felület, ahol minden tagállamnak, azon belül is a termelőknek, a különböző 
agrárvállalkozásoknak, de agrárkutatóknak, agrárközgazdászoknak is lehetőségük 
van, hogy hozzászóljanak a jövő tervezéséhez. Ez egy 34 kérdésből álló felület, ahol 
gyakorlatilag a jelen rendszert értékelik ki, illetve a forráselosztást értékelik ki, 
valamint a jövő kihívásait elemzik, illetve az arra adandó vagy adható válaszokat 
próbálják felsorakoztatni. Ez az online felület május elejéig van nyitva, és az érintett 
kérdéseken túl arra is lehetőség van, hogy egy concept note-ot az érdeklődők a 
Bizottság felé benyújtsanak. 

Az már most látható - a múlt héten kértünk le egy értékelést erre vonatkozóan 
-, hogy mintegy 13 500 kitöltött kérdőív érkezett vissza, és ez már most a kétszerese a 
korábbi KAP-költségvetés tervezésére vonatkozónak - hiszen ott is rendelkezésre állt 
egy ilyen felület, ahol kifejthették a tagállamok, illetve az érdeklődők a véleményüket 
-, tehát nagyobb az érdeklődés. Magyarország részéről az egyértelmű cél, hogy minél 
nagyobb számban érkezzen vissza ez a kérdőív, hiszen a jövő formálásában ennek 
nagy szerepe lesz. Egy nyári konferencia, egy csúcs keretében fogják kiértékelni 
ezeknek a kérdőíveknek az összesített adatait, és azt gondoljuk, hogy ez egy 
hivatkozási alap is lehet, amikor egy-egy tagállam gyakorlatilag a saját érdekeit 
érvényesíteni kívánja. Tehát ez egy rendkívül jó háttér lehet az agrárpolitikusoknak, 
amikor érvelnek bizonyos kérdésekben. 

A Bizottság részéről a tervezésre vonatkozóan három prioritás látszik 
körvonalazódni. Az egyik az ellenálló képesség növelése, hiszen ez egy versenykérdés, 
egy versenyképességi kérdés is, továbbá a Bizottság részéről is kiemelésre került a 
generációváltás fontosságának támogatása, hiszen látjuk, hogy nemcsak 
Magyarország, hanem az Európai Unió szintjén, de világszinten is egy rendkívül 
sarkalatos kérdés, hogy hogyan lehet a fiatalokat arra ösztönözni, hogy az 
agrártermelés irányába, egyáltalán az agrárium irányába forduljanak, hogyan tudjunk 
versenyképes fizetést biztosítani számukra, mivel tudjuk ösztönözni. De nemcsak 
forrásokról van itt szó, hanem hogy egyáltalán a képzésbe, akár a felnőttképzésbe, 
akár az oktatási rendszerbe hogyan tudjuk azokat az ösztönzőket, illetve azokat a 
marketingfogásokat beépíteni, amik a fiatalok orientációját segítenék. A harmadik 
kérdés, amely gyakorlatilag már visszatérőnek tekinthető, a fenntarthatóság kérdése, 
tehát környezettudatos és a természeti erőforrásokat figyelembe vevő gazdasági 
modellek kialakítása, illetve megfelelő támogatási rendszerrel történő ellátása.  

A nyári csúcson tehát, ahogy említettem, egyrészt a kérdőívek, illetve az 
elnökségi prioritások összefuttatása lesz a fő napirend, illetve ezt követően a Bizottság 
a tervek szerint novemberben ad ki egy úgynevezett kommunikációt, amely ezt az 
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összegzést és a fő irányvonalakat lesz képes megjeleníteni. Az erre épülő jogszabályi 
javaslatokat ’18 elejére tervezi a Bizottság.  

Magyarország részéről tehát egy erős KAP-ban vagyunk érdekeltek, 
mindenképp fontosnak tartjuk a közvetlen támogatási rendszer fenntartását, úgymint 
a területalapú támogatások további alanyi jogon járó juttatását, a termeléshez kötött 
támogatásokat, amelyeket látunk, hogy nagyon fontos elemei a magyar rendszernek. 
Itt számtalan jogcímen nyílt lehetőségük a termelőknek, gazdáknak, hogy forráshoz 
jussanak, és ez gyakorlatilag megerősítette gazdaságilag ezeket a vállalkozásokat, és 
egy diverzifikációt tett lehetővé, tehát mindenki a saját vidéki berendezkedésének 
megfelelően abban a modellben tudott gondolkodni, amelynek esetlegesen az 
évtizedes hagyományai abban a családban vagy abban a vállalkozásban megvoltak, és 
természetesen ez a vidék népességmegtartó erejéhez is, azt gondoljuk, hogy 
jelentősen hozzá tud járulni. 

Ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy a KAP finanszírozásának elsősorban egy 
biztonságos, nyomon követhető élelmiszertermelést kell támogatnia, tehát 
Magyarország egyértelműen annak az élharcosa, hogy azt támogassuk, amely valóban 
agrártevékenység, és amely azokhoz az eszközökhöz, akár a termőföldhöz, akár ahhoz 
a tudáshoz kapcsolódik, amellyel ezek az agrártermelők rendelkeznek, tehát 
egyértelműen ez kerüljön támogatásra, hiszen a korábbi elnökség alatt láttunk 
reformtörekvéseket, novel food és társai kategóriában. Ez a magyar állásponttól 
rendkívül távol áll, és nem is tartjuk elképzelhetőnek, hogy ezekre források kerüljenek 
átcsoportosításra. Természetesen ez nem jelenti az, hogy az innováció, mint 
kérdéskör nem fontos számunkra, hiszen ez is egy nagyon fontos eleme a 
versenyképességnek, de az extrém modelleket teljesen szeretnénk kiiktatni és távol 
tartani a magyar állásponttól. 

Természetesen a máltai elnökség is megfogalmazta a prioritásait, amikből 
sokat említettem már, a vidék megerősítése, a családi gazdálkodási modell, mint 
prioritás megjelenik az elnökségnél, a gazdák alkupozíciója, a környezettudatos 
gazdálkodási modell, tehát ebben újdonságot gyakorlatilag nem tudunk felfedezni.  

A Bizottság részéről is egy ötpontos lehetséges forgatókönyv fogalmazódott 
meg. Ezek gyakorlatilag szintén extrém pontokat is takarnak. Ezek szerint lehetséges 
forgatókönyvnek tartják, hogy ebben a formában, tehát kis változtatással, 
finomhangolással a KAP fent fog maradni, tehát a kétpilléres rendszerrel, és 
gyakorlatilag a hangsúlyok is ugyanúgy alakulnak, ahogy most, tehát a közvetlen 
támogatások súlya megmarad. Van egy olyan forgatókönyv, hogy teljes egészében 
reform alá vonják, vagy teljesen eltűnik a KAP, de a Bizottságnak természetesen 
igazán fel kell vázolni ezekre azokat a forgatókönyveket, amelyeket egyáltalán 
nevesíteni tud, de ez nem jelenti azt, hogy ezek közül bármelyik is zöld utat fog kapni. 
Ez az elkövetkező időszak tárgyalásainak és a tagállami álláspontok 
összehangolásának lesz majd a következménye. 

Ugyanúgy a Bizottság lehetséges forgatókönyvei között szerepel a 
vidékfejlesztési pillér megerősítése. Ez természetesen az első pillér rovására 
történhet, illetve fordítva is, a SAPS-hoz egy egyszerűbb hozzáférési modell 
kidolgozása, illetve az ötödik lehetséges modell egy olyan típusú rendszerátalakítás, 
amely gyakorlatilag egy radikális reformot vezetne be, egy kötelező cappinggel, és a 
nagyüzemek irányából a források a kis-, illetve közepes modellek irányába kerülnének 
átcsoportosításra, és ugyanúgy a környezettudatos gazdálkodási modell is jelentősebb 
forrásokhoz juthatna.  

Azt mindenképp fontosnak tartom kiemelni, a migráció kérdését említettem, 
amely majd bizonyára a több éves pénzügyi keret tervezésébe bele fog szólni a 
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források tekintetében, illetve ugyanilyen kérdés a brexit, amely, azt látjuk, hogy be fog 
következni. Itt azok a források, amelyek az Egyesült Királyság részéről a közös büdzsé 
részét képezték, esetlegesen negatívan érinthetik majd a 2019-es, 2020-as évet.  

Itt is különböző forgatókönyvekkel lehet számolni. A legoptimálisabb 
természetesen, hogy a jelen költségvetési ciklus végén, amely 2020-ig terjed, 
gyakorlatilag változatlanul fennmarad az a vállalás, amelyet a UK tett, és a szükséges 
befizetéseket ennek vonatkozásában érvényesíti is. Ebben az esetben a magyar 
támogatásokat sem a területalapú támogatás vonatkozásában, sem a vidékfejlesztési 
források vonatkozásában nem fogja érdemben befolyásolni.  

Természetesen ez majd az elkövetkező időszak kérdése lesz, hogy hogyan, 
milyen irányba sikerül ezeket a tárgyalásokat elmozdítani. Azt hiszem, éppen 22-én 
lesz egy tárgyalás a főtárgyalóval, Barnier úrral, ahol gyakorlatilag a tárcák képviselői, 
a Miniszterelnökséggel karöltve, egy tárgyalást készülnek lefolytatni, amelyben 
természetesen a magyar álláspont érvényesítésre kerül. De ezt is tudomásul kell 
venni, hogy amennyiben a UK távozik, Magyarország egyike lesz a 27 tagállamnak, 
tehát gyakorlatilag egy összehangolt álláspontot tudunk majd csak kialakítani. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy a nemzeti érdekeinket nem kívánjuk megjeleníteni, és 
Magyarországnak ez lenne az érdeke, hogy ezek a források továbbra is rendelkezésre 
álljanak, és a brexittel érdemben a forrásokat tekintve igazán majd csak a 2020-ast 
tervezést követően kellene számolni.  

Az fontos kérdés, hogy Magyarország egy jó pozíciót ért el a jelen 
költségvetéssel, tehát fajlagosan Magyarország az egyik legjobban kedvezményezett a 
forrásokhoz való hozzájutásban, tehát egy nagyon jó pozíciót kaptunk. Természetesen 
ezt igyekszünk fenntartani, de ezt számtalan kérdés befolyásolhatja. Hiszen azt is 
látjuk, hogy ez a több, mint 12 milliárd euró egy jelentős költségvetés; hogy annak a 
nagy része, mintegy 8,9 milliárd a közvetlen kifizetésekkel, tehát a területalapú 
támogatáson, illetve a zöldítésen, valamint a termeléshez kötött támogatásokon 
keresztül, közvetlenül jut el a termelőkhöz, a gazdákhoz. 

A másik fontos kérdés, amelyet a bizottság napirendre tűzött, az élelmiszerek 
kettős minősége. Azt gondolom, aki a hazai sajtót követi, látja, hogy ez uralja a 
kommunikációt az elmúlt időszakban. 2014-ben Magyarországon már történtek 
vizsgálatok ebben a kérdésben, ahol hazai, illetve külföldön, tehát Magyarország 
területén kívül forgalomba hozott termékek minőségét vetette össze az arra hivatott 
szakhatóság. És gyakorlatilag már ott olyan különbségeket tudtunk dokumentálni a 
bevizsgált termékek minőségére vonatkozóan, amelyek azonos néven futó termékeket 
érintettek, és elsősorban az érzékszervi vizsgálatokban voltak tetten érhetőek ezek a 
különbségek. De bizonyos esetben a terméken belül bizonyos összetevők tartalma, 
vagy egyáltalán bizonyos összetevők hiánya is dokumentálásra került itt.  

A 6-ai Tanács-ülés azért érdekes, mert itt Szlovákia és Magyarország közösen 
vetette fel ennek a napirendi pontnak a szükségességét. Egy erőteljes kommunikáció 
tapasztalható gyakorlatilag ettől az időszaktól kezdődően, de gyakorlatilag már 
februárban is voltak ennek jelei a V4-es, illetve a kelet-közép-európai tagállamok 
részéről. Éppen a múlt héten Bulgária is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, 
kiemelve, hogy egy létező jelenségről van szó, és ez ellen a Bizottságnak fel kell lépnie.  

A mozgástér. Itt magyar részről megfogalmazódott, hogy gyakorlatilag 
jogszabályi hátteret kellene biztosítani, amely adott esetben azonos néven futó, de 
különböző beltartalmú, különböző összetevőket tartalmazó termékek esetében 
lehetőséget biztosít a szankcionálásra, azonban tudni kell, hogy ennek a jogszabályi 
háttérnek a kiépítése azért nem két hét alatt lezajló folyamat és egy komoly agitációra 
van szükség. Azt látjuk, hogy Közép-Kelet-Európa nagyjából egy platformon 
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helyezkedik el ebben a vonatkozásban, érezve ezen jogszabályi háttér kiépítésének a 
szükségességét, azonban azt is látjuk, hogy Nyugat-Európa részéről azért nincs erre 
hajlandóság. 

Németország egyértelműen, ha jól emlékszem, a miniszterelnöki különcsúcsra 
reagálva, gyakorlatilag kifejtette, hogy Nutella-bizottság felállítását nem támogatja, 
mert sokkal fontosabb kérdések foglalkoztatják most az Európai Uniót, mint ezeknek 
a kis nüánszoknak a vizsgálata, hogy azonos név alatt más-más beltartalmú, illetve 
összetevőjű termékek kerülnek forgalomba. De azért mégiscsak azt is látjuk, hogy 
Andriukaitis biztos részéről azért elhangzott, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
biztonságos élelmiszerhez jusson, nyomon követhető élelmiszerhez jusson és hogy 
gyakorlatilag megfeleljen az előírásoknak. Ezt nem mondta ki, de azért ez nehezen 
összeegyeztethető azzal a jelen gyakorlattal, amit itt az imént ismertettem. Igaz, hogy 
azt is hozzátette, hogy sokszor a termékek esetében ezek a különbözőségek az adott 
ország szokásaiból, elvárásaiból fakadnak. Nem igazán tartom elfogadhatónak ezt a 
választ, de nyilvánvalóan valamilyen reakcióra szükség volt. 

Ahogy említettem, a miniszterelnöki csúcs is ennek a kérdésnek adott egy 
erőteljes hátteret, utána itt hallottuk, Magyarországon is rengeteg sajtóorgánumban, 
a médiumokban megjelentek ezzel kapcsolatos hírek. Amit tudunk tenni - említettem, 
hogy a jogszabályi háttér kiépítése nem egy rövid folyamat -, azt gondolom, illetve azt 
gondoljuk, a miniszter úr is több fórumon megnyilvánult ebben a kérdésben, hogy a 
fogyasztói tudatosság erősítésére mindenképp szükség van, a Nébihnek itt 
megkerülhetetlen a szerepe, és fontos, hogy ezekre a különbségekre a lefolytatott 
vizsgálatok nyomán felhívjuk a figyelmet, tehát tudatosítsuk a magyar vásárlókban 
azt, hogy továbbra is a magyar termék az, ami felé fordulnak: miért biztonságos, 
nyomon követhetőség, termőföldtől az asztalig, rövid lánc, tehát itt számos olyan 
hívószót meg lehet jeleníteni, ami azt gondolom, hogy ezt a fogyasztói tudatosságot 
erősítheti.  

Erre a nagy médiavisszhangra, illetve a közös tagállami fellépésre reflektálva 
jelen állás szerint, azt hiszem, hét tagállam az, amely ebben a körben támogatja 
ezeket az elképzeléseket, gyakorlatilag ez a fogyasztói tudatosság, ami eszközként 
megjelenik, illetve a további vizsgálatok lefolytatása, amelyre a Nébih felkérést is 
kapott, tehát további 100 termék esetében készülnek elvégezni, magyarországi 
áruházláncokból, illetve a környező országok, akár ausztriai vagy távolabbi, német 
áruházláncokból származó termékek összevetését kívánják elvégezni. Ebben már 
nemcsak élelmiszerek, hanem egyéb cikkek, kozmetikai cikkek, vegyi termékek is 
szerepelni fognak. Kíváncsian várjuk az eredményt. Mi azt gondoljuk, hogy ez a 
kettősség több fronton, illetve több terméknél is tetten érhető.  

Ez egy általános probléma - még egy mondatot gyakorlatilag zárásként -, 
például a mézek esetében is az elmúlt időszakban lezárult egy ilyen vizsgálat, 
amelyben Magyarországnak szintén rendkívül fontos szerepe volt, hiszen láttuk, hogy 
a mézek esetében is akár a földrajzi árujelzés, akár a hozzáadott cukortartalom mind-
mind olyan kritériumok, amelyek a magyar méz versenyképességét erősen rontották. 
Ez a vizsgálat közel két hete zárult le, és itt is a vizsgált mézek mintegy 40 százaléka 
volt kifogásmentes, a többi esetében vagy a földrajzi árujelzés mint nyomon 
követhetőség nem volt egyértelmű, illetve ki lehetett mutatni izocukor jelenlétét, 
különféle hozzáadott cukrok jelenlétét, a mennyiséget nem, de magát a jelenlétét 
igen. Az egy újabb kérdés, hogy ennek a méznek vajon hány százaléka cukor és hány 
százaléka méz, mindamellett, hogy egyértelműen tudjuk, hogy a méz mint kategória 
milyen kritériumoknak kellene hogy megfeleljen.  
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Tehát ez egy komoly kérdés, és itt is azt látjuk, hogy azok a tagállamok, 
amelyek ezt a kérdést fontosnak tartják - akár Szlovénia, Bulgária -, egyértelműen a 
támogatásukról biztosították Magyarországot. Igyekszünk ebben is előrelépni, egy 
olyan adatbázis létrehozása körvonalazódik, ahol gyakorlatilag azokat a mézeket, 
amelyek a termelőtől kijönnek, már ott regisztrálnák, hogy milyen értékekkel 
rendelkezik, és ez gyakorlatilag gátat szabhatna ezeknek a későbbi hamisításoknak, 
csalásoknak és a földrajzi eredet helyszínét is, azt gondoljuk, hogy dokumentálni 
tudná.  

Én nagyjából ennyi dologgal készültem mára. Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Nem mondhatom, hogy nagyon jól érzem magam itt mindig, mert most vagyok a 
bizottság előtt először, de köszönöm szépen a meghívást. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a világos és mindenre kiterjedő szóbeli 

kiegészítést, tájékoztatást. Szokás szerint képviselőtársaimat illeti a szó. (Jelzésre:) 
Gyopáros Alpár képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Helyettes 
Államtitkár Asszony! Egy olyan egyéni választókörzetet képviselek - a Győr-Moson-
Sopron megyei Rábaközt -, amely nemcsak a megyének, hanem az országnak az egyik 
kisebb éléskamrája, jelentős agrárius hagyományokkal és kapacitással. Nyilván ezzel 
nem mondok újat a helyett államtitkár asszonynak, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 
közvetlen és közvetett támogatási rendszerek mellett is rendkívül nehéz ezeket a 
kapacitásokat fenntartani egyrészt a versenyképesség okán, másrészt pedig valóban a 
fiatal gazdák bevonása okán.  

Rendkívül nehéz ilyen körülmények között olyan életpályát kínálni nekik, még 
azoknak is, akik egyébként agrárius családokból származnak, hogy ezen a pályán 
maradjanak, és ne menjenek el különösen Győr-Sopron megyéből vagy Ausztria felé 
vagy mondjuk, Győr vonzáskörzetébe az ipari szektorba vagy akár a szolgáltatóipari 
szektorba kicsit könnyebb munkát végezni, könnyebben forrásokhoz, jövedelemhez 
jutni. 

Amennyiben ezek a támogatási rendszerek, egyes támogatási célok szűnnének 
meg, vagy támogatási összegek csökkennének, az nyilván nemcsak ezeknek a családi 
gazdaságoknak jelentene tragédiát, hanem meggyőződésem, hogy nemzetgazdasági 
szempontból is nagyon komoly problémát fog okozni. Eddig ezzel, gondolom, nem 
mondtam újat. 

A közös agrárpolitika folyamatos támadás alatt van az elmúlt tíz évben 
biztosan, talán ön is említette, hogy újra és újra felhangzik, gondolom, elsősorban az 
agrártámogatásokból nem részesülő, nem profitáló tagállamok részéről a közös 
agrárpolitika megszüntetése, de mindenesetre a költségvetési főösszegek jelentős, 
radikális faragása. Éppen ezért számomra örvendetes, hogy ez a jelenleg 15-ös csapat 
együttműködik, legalábbis 2020-27-es költségvetési ciklusra ez fennáll. 

Ez a 15-ös csapat különösen ezzel a két legjelentősebb, a francia és a német 
tagállami támogatással talán meg tudja védeni a KAP-ot, különösen úgy, hogy a KAP-
ban nemcsak agrárius jellegű, hanem azok a típusú vidékfejlesztési támogatások is 
kifizetésre kerülnek, amelyek például a skandináv régióban a leszakadt régiók 
fejlesztését, támogatását célozzák, úgyhogy talán ez azért így védhető. Viszont az, 
hogy hogyan, miből és mennyiben, az már egy nagy kérdés. Én annyira nem vagyok 
optimista. Bár helyettes államtitkár asszony azt mondta, hogy az az optimális 
szcenárió, hogy az Egyesült Királyság távozásával az Egyesült Királyság 2019-20-ban 
is még fizetni fogja a korábbi vállalásait, ebben én azért nem vagyok annyira 
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optimista, de ne legyen igazam, természetesen. De az, hogy 2020-2027-ben mi lesz, 
az már egészen biztos. Szinte kizártnak tartom azt, hogy bármilyen olyan jogpolitikai 
machináció történhetne, hogy a britek akár maradjanak, akár valamilyen olyan 
együttműködés alakuljon ki; a K+F együttműködésben már látszik, hogy erős 
tárgyalásban van az Európai Unió és az Egyesült Királyság, itt egy szoros 
együttműködés lesz, természetesen az Egyesült Királyság a megfelelő 
hozzájárulásokat meg fogja fizetni, na de hát az Egyesült Királyság sem nem agrárius 
ország, sem nem leszakadó vidéki régiókkal rendelkező ország - mint a skandináv 
régiókra utaltam -, úgyhogy ebben a kérdésben egészen biztos, hogy nem lesz 
együttműködés az Európai Unióval, márpedig az Egyesült Királyság, ha jól tudom, 
nettó 7-8 milliárd eurót fizet be éves szinten a közös költségvetésbe. Az biztos, hogy 
körülbelül 5-6 százalékát adja az EU-büdzsének.  

Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a 15 ország eltökélt, és valószínűleg 
védhető az, hogy a KAP egyáltalán fennmaradjon, és remélhetőleg a megfelelő 
formában. De arra van-e forgatókönyv, hogy miből fogjuk tudni finanszírozni a kieső 
bevételi forrásokat a költségvetésből? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban a védelempolitikára jelzett 9 milliárd és a 

brexit által kieső, éves 10 milliárd összesen már eléggé nagy szám. (Jelzésre:) Firtl 
Mátyás! 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Asszony! Előttem szóló képviselőtársammal maximálisan egyetértek abban a 
bizodalomban, hogy valóban 2020 után is ez a finanszírozás fennmarad, de azzal 
együtt mégiscsak, hogy jól érezze magát a bizottságban első alkalommal is - (Tóth 
Katalin: Hogy visszajöjjek?) persze! -, most jön a kérdés. Tehát ez idáig mind szép, 
hogy a DE meg az F - mert így írtam fel -, tehát a németek meg a franciák is 
támogatják. Csak akkor jön a kérdésem, hogy mennyire áll ez meg akkor, amikor 
Juncker pedig azt mondja, hogy spanyol, francia, olasz, német mag-Európa és 
kétsebességes Európa. Ebből következik nekem az a kérdésem, hogy akkor mennyire 
lesz igaz mindaz, amit az előbb képviselőtársam elmondott, már csak azért is, mert a 
második pontban tárgyalt részben is a németet csak odatették, hogy sokkal nagyobb 
feladat áll előttünk, minthogy most ezekkel az élelmiszer-ügyi kérdésekkel kell 
foglalkozni. Bocsánat, csak hogy minden a helyén legyen, hogy jól érezze magát. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket. Továbbiakat nem látok. Visszaadom a 

szót a helyettes államtitkár asszonynak azok megválaszolására. Parancsoljon! 

Tóth Katalin válasza 

TÓTH KATALIN helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tehát 
itt kérdésként elhangzott, hogy ez a 15-ös együttállás mennyiben jó, és hogy 
természetesen emellett vannak ellenzői is akár a közvetlen kifizetéseknek, a 
területalapú támogatás, illetve a termeléshez kötött támogatás kapcsán.  

Nyilván azon tagállamokról beszélhetünk, mint Hollandia, amelyről tudjuk, 
hogy nem a termőföld az erőssége. Nyilvánvalóan az ő részükről fogalmazódnak meg 
ezek, hogy is mondjam, a mi álláspontunktól rendkívül messze álló modellek, mint 
novel food, mesterséges hús és társai. Tehát ez a magyar, egyáltalán fogyasztótól is, 
de magától a termelőtől is, tehát bármilyen, agráriumban érdekelt partnertől 
tevékenykedő gazdálkodótól rendkívül távol áll.  
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Említette itt a képviselő úr, hogy a francia, német támogatás mennyiben lehet 
erős. Azt látjuk, hogy Németország azért egy picit árnyaltabban fogalmaz, de azt is 
láttuk, például a nemzetközi zöld héten Magyarország partnerországként vett részt. 
Ott azért a farmerszövetség kiállt a színpadra, és 20 percben, nem mondom, hogy 
kellemes kommunikáció hallgatójává tette az ottani agrárminisztert. Tehát nyilván a 
politikai döntéshozóknak rendkívül fontos szerepe van a tárgyalás folyamatában, az 
erős álláspont képviseletében, de azt gondolom, magának annak az 
agrártársadalomnak is, akár Németországban, akár Magyarországon, amelyik ezekhez 
a támogatásokhoz hozzájut. Tehát azt nem várhatjuk, hogy a politikusok megoldják a 
kérdéseket.  

És azt láttam ott ebben a 20-25 percben, hogy a farmerek kő keményen 
megmondták, hogy közvetlen támogatás, SAPS-fenntartással, mert ez a 
versenyképességnek egy nagyon fontos eleme. Itt nemcsak Németországnak kell 
versenyképesnek maradnia, meg nemcsak Magyarországnak önállóan, hanem ennek 
a 27 tagállamnak. Tehát itt azért látjuk, ha kitekintünk egy picit, nem kell Kína, India 
irányába, de bármerre másfelé, hogy akarjuk a versenyképességünket megőrizni 
agrártermelés szintjén vagy agrárexport szintjén, ha nem tesszük oda a megfelelő 
ösztönzőket? Tehát én azt gondolom, az optimizmusom innen fakad egyrészt, látva 
ezt a 15-ös szerencsés csillagzatot és látva ezeket a nagy tagállamokat, és azt 
gondolom, egy politikai döntéshozó pontosan tisztában van a felelősségével. Tehát 
azokkal az agrárszereplőkkel, akikre az a bázis… Hát azért ha Franciaországban 
kimennek, Párizst megbénítják 2 nap alatt, tehát ők nem gondolkodnak azon. 

És azt gondolom, hogy itt a magyar gazdának, a francia gazdának, de akár a 
német gazdának is nagyon-nagyon hasonlóak az érdekei, tehát versenyképesek. 
Nyilván a környezeti szempont nagyon fontos kérdés, tudjuk, a zöldítés kapcsán azért 
folyamatosan számtalan ösztönzőt igyekezett a Bizottság keresztülvinni. Látjuk a 
diverzifikációt az ökológiai fókuszterületek kijelölésével, számtalan kérdést. Jelentős 
forrást, 30 százalékot visz el ez a költségvetésből, tehát igyekezett ezt a küldetését 
valóra váltani.  

De azért azt is tudjuk, ha ide új forrásokat szeretnénk bevonni, akkor az 
valahol a versenyképesség rovására fog menni. Tehát itt egy keret lesz, amit fel kell 
osztanunk. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések továbbra is egyértelműen 
optimizmusra adnak okot. Nyilvánvalóan ez egy olyan prognózis, amit a mostani, 
jelenlegi állapot alapján tudunk levonni. 

A nyári KAP-fórumon már többet fogunk látni, hogy az általam is említett 
három bizottsági prioritás, illetve a kérdőívek majd hogyan fogják, milyen irányba 
próbálják ezt a képet árnyalni, de azt gondolom, hogy azért itt még évekről van szó. 
Tehát a mi kezünkben meglesz az a lehetőség, a gazdáknak, a termelőknek most van 
meg a lehetősége, hogy ezen az on-line felületen… Tudom, hogy nagyon nehéz őket 
motiválni, tehát kint vannak a földön, trágyáznak, vetőmag és a többi. Én magam is 
egy családi gazdálkodásból származom, tehát pontosan tudom, hogy most mit csinál 
az, aki ezt komolyan gondolja. Tehát nagyon nehéz őket rávenni, hogy ha csak egy 
linket is eljuttatunk… Egyébként erre is van most egy kezdeményezés, a kamarán 
keresztül szeretnénk ösztönözni őket, de nagyon fontos, miután az orrunk alá fogják 
dörgölni, hogy Magyarország ezt szeretné, de hol van ez, kinek az érdeke, amikor 
szerintem jobb, ha nem tudjuk, hogy mondjuk a jelenlegi 13 ezer 500-ból 
Magyarország gyakorlatilag hogyan érvényesítette ezt a lehetőséget.  

A brexit kapcsán találgatni tudok én is. Itt különböző forgatókönyveket 
kidolgoztunk, fel tudom önnek sorolni, hogy ez hogyan érinti ezt, amennyiben 
gyakorlatilag ’19-ben nem jutunk hozzá a közvetlen támogatások rendszeréhez, 
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mármint ami a UK által befizetett összeget jelenti; ha ’20-ban sem jutunk hozzá; ha 
esetleg a vidékfejlesztési forrást, a befizetést nem érvényesítik - megvannak a 
számadatok. Azt kell mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan tragikus.  

Tehát amikor oda jutunk, arra a szintre, fel tudom önnek sorolni hektár 
alapon. A kollégák a rendelkezésemre bocsátották ezeket az adatokat, mert kértem 
magunknak is, illetve ez a 22-ei tárgyaláson is fontos kérdés lesz, de azt gondolom, 
ezzel így dobálózni, hogy mennyit fogunk veszíteni, ez egyelőre hangulatkeltés, 
feleslegesnek tartom. Amikor ott lesz, akkor ezek a számok úgyis ott fognak állni 
tényszerűen, nyilván foglalkozni kell velük.  

A kieső források esetlegesen ’20 után, amennyiben a migráció vagy a brexit 
olyan erős csökkenést okozna a KAP-on belül, amit, még egyszer mondom, nem 
hiszek: az agrártársadalom azért nagyon össze tud zárni. Szerintem kellőképp ki 
fognak állni a forrásaikért. Ezek a versenyképességi kérdések, amelyeket önnek 
elmondtam, azt gondolom, húsba vágóak. Tehát ezzel lehet operálni, hogy Európának 
kell versenyképesnek maradnia, és az agrárium, meg a hozzá kapcsolódó élelmiszer-
ipar egy jelentős kérdés, és azért exportban, bázisban ez egy nagyon jelentős adat. 

És hogy honnan tudjuk? Azt gondolom, azért a magyar kormányzat az elmúlt 
időszakban számtalanszor tett arról tanúbizonyságot, hogy odaállt az agrárium mellé, 
tehát a forrásokkal a krízishelyzetben, de akár a krízisalapban azért megvannak azok 
az ösztönzők. Nyilvánvalóan elsősorban az a célunk, hogy az Európai Uniótól kapjuk 
meg ezeket a forrásokat, hiszen ez egy sarkalatos kérdés, de azt gondolom, hogy a 
kormánynak meglesz a lehetősége, mint ahogy tudjuk, hogy a csatlakozásunkkor 
gyakorlatilag a támogatásoknak talán a 25 százalékát kaptuk, ugye? (Jelzésre.) A 25 
százalékát kaptuk. És azért ott is nemzeti forrásból megvolt a lehetőség, és a nemzeti 
forrásokkal kapcsolatban is nagyon komoly dokumentáció van ezzel kapcsolatban is, 
hogy hányszor álltunk oda és nemzeti forrásból a tejpiaci válságot hogyan kezeltük, 
hogy a nagy agrártermelő országokban gyakorlatilag hogyan csökkent a tejelő 
szarvasmarha állomány, Magyarországon ez hogyan nőtt. Ez az ösztönzőknek 
köszönhető.  

Jól tárgyaltunk Brüsszelben. Ott is a krízisalapból megfelelő forrásokat 
kaptunk, várakozáson felülieket, a kollégáknak köszönhetően. Nem győzöm őket 
dicsérni, mert azért ezeket nagyon komolyan elő kell készíteni, azt gondolom. És 
utána a kormány is a megfelelő ösztönzőket mellétette, mert tudta, hogy hosszú távon 
gondolkozva ennek az ágazatnak az erősségét meg kell, hogy őrizzük, netán tovább 
növeljük. És vannak rossz példák: Németországban csökkent, Franciaországban, 
Magyarországon nőtt - ennek örülni kell. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy 
mindenre válaszoltam-e? Kétsebességes Európa… (Firtl Mátyás: Akkor hogyan fog 
összezárni….)  

A miniszterelnök úr azt mondta, hogy nem baj, ha kétsebességes ez az Európa, 
csak nyitott legyen a rendszer. Pontosan ma reggel hallottam, hogy gyakorlatilag már 
Szlovákia is azt mondta, hogy fontos lenne, ha ők is ehhez tudnának csatlakozni. Én 
azt gondolom, hogy ezek politikai kommunikáció szintjén zajlanak. Most nekik is meg 
kell mutatni valamit, nem nagyon akarok ebbe belemenni, de szerintem sejti, hogy 
mire gondolok.  

Ezeknek fontos szerepe van, de azt gondolom, nem eszik olyan forrón a kását. 
Tehát nagyjából ez a véleményem, de szerintem nagyjából érti is, hogy mire gondolok. 
Tehát a kommunikáció szintjén ezek nagyon fontos elemek, és szerintem a 
miniszterelnök urat nem tisztem dicsérni, de nagyon jól válaszolt. Tehát mindenki azt 
várta, hogy most majd ugrunk erre egy nagyot. Szerintem ez egy remek válasz volt, és 
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meg kell majd várni, hogy az idő folyamán ez hogyan alakul és hogy hogyan fogja ez 
érinteni.  

Egy kétsebességes Európa: nem tudom, itt, a környező térségben, a Nyugat-
Balkánon azért van néhány ország, amelyik arra várakozik, hogy tag legyen. Ön 
szerint ez mennyire lesz perspektíva akár Szerbiának, amelyik, mondjuk, a 
legközelebb van, de mehetünk egy kicsit a Nyugat-Balkán irányába… (Firtl Mátyás: 
Perspektíva semmiképpen...) De mit fognak ehhez szólni? (Firtl Mátyás: Azért 
mondtam a mezőgazdaságra…) Azt mondják, kétsebességes? És ők hányadik 
sebességbe tudnak bekapcsolódni? Tehát egyelőre én nem érzem ezt annyira 
reálisnak. Túlságosan uraltuk a kommunikációt, valamit be kell dobni, nekem 
nagyjából erről ez a véleményem, de nyilvánvalóan meglátjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a helyettes államtitkár asszonynak a kérdésre adott 

válaszát. Reméljük, hogy a bizottságunkban folyó munka tetszett önnek (Tóth 
Katalin: Nagyon.), és ismét üdvözölhetjük a bizottságban. 

Szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni, hogy a következő bizottsági 
ülésünk március 27-én, hétfőn 10 órakor lesz, az európai szemeszterhez kapcsolódó 
éves növekedési jelentés és a 2017. februári országjelentés lesz a napirenden, az 
előterjesztő pedig Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára és Székely István Pál, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságának igazgatója.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai munkát. További szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 41 perc.) 
  

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


