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Napirendi javaslat  

 

1. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5136. szám)  
(Rogán Antal, Kósa Lajos és Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   

Laban János főtanácsadó, a bizottság munkatársa  

Meghívottak 

Hozzászólók   
Tasnádi László belügyminisztériumi államtitkár  
dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Tisztelt Főigazgató Asszony! Államtitkár Úr! 
Köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Megkezdjük az ülést. 

Először a határozatképességet kell ellenőriznünk. Megállapítom, hogy Bíró 
Márk úr Ágh Pétert helyettesíti, itt van a papírja, tehát ő két szavazattal rendelkezik. 
Így, miután több helyettesítés nincs, heten vagyunk, a kilencfős bizottságból heten 
jelen vagyunk, határozatképesek vagyunk. Tehát a határozatképességet 
megállapítom. 

Tisztelt Bizottság! Most, miután egyéb napirend-kiegészítési javaslat nem 
érkezett, ezért a kiküldött meghívóban szereplő napirendről kell döntenünk. Ez 
egyetlenegy napirend: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról 
kell döntenünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel. 
(Szavazás.) Egyhangú, hét igennel egyetértünk. 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról 
szóló T/5136. számú törvényjavaslat   
(Rogán Antal, Kósa Lajos és Németh Szilárd István (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) 

Megnyitom a napirendet. Köszöntöm akkor még egyszer a kormányt képviselő 
főigazgató asszonyt, dr. Végh Zsuzsannát, aki a BÁH-nak a főigazgatója és Tasnádi 
urat, aki pedig a BM-nek az államtitkára.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. Ez a házszabály 44. § (1) bekezdés 
a), d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálat: alkotmányosság, 
jogszerűség, a jogalkotási törvénynek való megfelelés, a nemzetközi jognak való 
megfelelés vagy azzal való harmonizálás, amennyiben ezt a jogot a magyar parlament 
ratifikálta.  

Kérdezem, hogy kíván-e valaki a részletes vita első szakaszában szólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nem.  

Akkor kérdezem a kormányt, hogy a részletes vita első szakaszában kíván-e 
szólni. (A kormány képviselői jelzik, hogy nem kívánnak szólni.)  

Az előterjesztés az Rogán Antal és képviselőtársai, Németh Szilárd és jómagam 
előterjesztése, tehát én most mint előterjesztő is képviselem a javaslatnál a törvényt. 
Úgyhogy a helyzet az az, ha jól értelmezem a házszabályt, hogy akkor én most az ülés 
vezetését átadom Firtl Mátyás alelnök úrnak. Miután az nem lehet, hogy egyszerre 
bizottsági levezető elnök is legyek és előterjesztő is legyek, ezért innentől kezdve 
házszabályszerűen Firtl Mátyás úr vezeti az ülést, és engem mint előterjesztőt kell 
hogy szólítson.  

Ezt most azért jelentem be, mert Rogán Antal úr nemrégen jelezte, hogy nem 
tud eljönni a bizottsági ülésre, tehát én jogosan, mint egyik előterjesztője a 
törvénynek képviselhetem az előterjesztőket. Firtl alelnök úr vezeti innentől az ülést. 

 
(Az ülés vezetését Firtl Mátyás, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban, ennek megfelelően megkérdezem az elnök urat 
mint előterjesztőt, hogy jelenleg előterjesztőként kíván-e hozzászólni. 
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KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a napirendi pont előterjesztője: 
Igen. Én úgy látom előterjesztőként, hogy az általunk benyújtott jogszabály megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdése a), d) pontjainak, különös tekintettel arra, hogy ezt a 
lehetőséget egyébként az európai uniós közös joganyag lehetővé teszi.  

Korábban értek bennünket kifogások és támadások azzal kapcsolatban, hogy ez 
nem így van, de szeretném jelezni - nézzen mindenki utána -, hogy nemcsak hogy 
lehetővé teszi, hanem más európai uniós országok már ezt a lehetőséget kihasználva 
nemcsak hogy megteremtették a lehetőségét a biztonságos harmadik ország fogalma 
megteremtésének, hanem ki is jelöltek biztonságos harmadik országokat, lásd 
Luxemburg vagy Németország, vagy Franciaország. Tehát szerintem ez a bírálat nem 
jogos, megfelel az előterjesztés a házszabály általam említett szakaszainak. 

 
ELNÖK: Köszönöm az elnök úrnak az előterjesztőként tett hozzászólását. 

Éppen ezért tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy az előterjesztő által 
megfogalmazottak alapján elfogadja-e a javaslatot. (Kósa Lajos: Az első szakaszról.) 
Az első szakaszról. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

Akkor mennénk tovább. Menetrend szerint akkor az első szakasznak a vitáját 
le kell zárnom, és mivel… - tessék? (Kósa Lajos: Erről szavaztunk, igen.) Erről 
szavaztunk az előbb, tehát a 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek 
megfelel, amiről szavaztunk. 

Mivel a benyújtott egyetlen módosító javaslat, ami következik, a Szabó Timea 
által benyújtott módosító javaslat a határozati házszabály 40. § (3) és (4) bekezdése 
alapján nem tárgyalható és nem bocsátható szavazásra sem, a részletes vita utolsó 
szakasza következik. 

Kérdezem akkor most tisztelettel a bizottságot, hogy a részletes vitát lezárjuk-
e. (Rövid konzultáció.) Bocsánat, tehát egy kicsit újszerű helyzetbe keveredve azt 
azért tisztelettel kérem a kormány előterjesztőjétől, hogy a javaslattal kapcsolatban, a 
módosító javaslattal kapcsolatban a véleményét legyen szíves kifejteni. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ belügyminisztériumi államtitkár: Annyit szeretnék 

mondani, hogy az eredeti előterjesztést a kormány támogatja, a módosító javaslatot 
nem nagyon ismerjük.  

 
ELNÖK: Ezek után az előterjesztőt is kérem, hogy a módosító javaslattal 

kapcsolatban fogalmazza meg a véleményét.  
 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! A házszabály 

világosan kimondja, hogy olyan módosító javaslat nem tárgyalható és nem bocsátható 
szavazásra, amely egy teljes törvénymódosítás elhagyását javasolja, vagy kizárólag a 
törvénymódosítás címét és hatálybaléptetését tartja meg, minden mást pedig 
eltörölni kíván. És miért? Azért, mert a nemmel való szavazás azt jelenti - miután 
semmit nem módosít rajta -, hogy elveti, tehát ha a bizottságban vagy a parlamentben 
valaki nemmel szavaz, az azt jelenti, hogy nem ért egyet a törvényjavaslattal.  

Az pedig, hogy a házszabály nem engedi azt, hogy egy törvényjavaslatnak csak 
a címe és a hatálybaléptetése maradjon életben, semmi más része nem, nyilvánvalóan 
azt a célt szolgálja, hogy értelmetlenségek ne legyenek benne a joganyagban. 
Előterjesztőként megnéztem a Szabó Timea képviselőtársunk által benyújtott 
módosító javaslatot, és megállapítottam, hogy az tételesen ellentmond a 
házszabálynak, mert azt javasolja, hogy az egész törvényjavaslat maradjon el, amit mi 
beterjesztettünk. Ilyen értelemben ezt sem tárgyalni nem lehet, sem szavazni nem 
lehet róla, mert házszabályellenes.  
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Az általunk benyújtott módosító javaslat csak azt a lehetőséget teremti meg, 
hogy felhatalmazza a kormányt arra, hogy a biztonságos harmadik országok körét 
kijelölje. A közös európai bevándorlási tennivalók úgy hozták, az Európai Bizottság 
még korábban azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az európai bevándorlási és 
menekültügyi irányelvekbe építsék be a biztonságos harmadik ország fogalmát. Ez 
megtörtént, be is építették, és definiálták is, hogy mit kell biztonságos harmadik 
országon érteni. Az volt a szándék, hogy az Európai Bizottság közösen, együttesen 
határozza meg az Európai Unió számára a biztonságos harmadik országok fogalmát. 
Ezt azonban nem tudták megtenni.  

Ezért azt az eljárást választották - ez is teljesen hivatalosan az európai 
irányelvek része -, hogy a biztonságos harmadik ország fogalmának meghatározását 
az egyes tagállamok kormányaira bízták, és nem tagállami hatáskörbe utalták. A 
kialakult joggyakorlat az, hogy miután a biztonságos harmadik ország fogalma 
változhat - hiszen egy váratlan esemény bekövetkezése esetén megszűnik az ország 
biztonságos státusza -, és ezt a változást a parlamentek nehezebben követik le, ezért 
kormány-felhatalmazást adtak a parlamentek arra, hogy ezt a kormányok határozzák 
meg, és a kormány ezt értelemszerűen nagyon gyorsan tudja módosítani, ha valami 
váratlan történik. Ugyanakkor a kormány a kereteket, az irányelv által meghatározott 
kereteket nem tudja átlépni, tehát nagyon világosan meg van határozva, hogy a 
biztonságos harmadik ország fogalma mit jelent. Tehát nem lehet akármit kijelölni, 
nyilvánvalóan azoknak a szabályoknak kell megfelelni, amiket az Európai Unió 
korábban kialakított és az irányelvekben rögzített.  

A mi törvényjavaslatunk most csak azt teszi meg, hogy ezt a felhatalmazást 
kinyilvánítva expressis verbis a kormány feladatául szabja, hogy ezt jelölje ki. A 
biztonságos származási ország esetében ez már megtörtént, tehát olyan 
felhatalmazása már van a kormánynak, hogy kijelölje a biztonságos származási 
országokat, és most lépni kell ebben is. A kormány előkészítette azt is, hogy a 
biztonságos származási országokat meghatározza, de erre egészen eddig azért nem 
volt szükség, mert úgy érzékeltük, hogy az Európai Bizottság, illetve maga az Európa 
Tanács és a Parlament képes egy hatásos és ütőképes stratégiát megfogalmazni a 
legfontosabb tengeri szállítási útvonalakkal kapcsolatban.  

A dráma az, hogy ez a terv egy hét alatt megbukott. Az olasz kormány azt 
javasolta a Bizottságnak – miután a két legfontosabb tranzit útvonal Görögország és 
Olaszország –, hogy a legkorszerűbb eszközökkel ellenőrizzék a két országba irányuló 
hajóforgalmat, és tartóztassák fel a menekülteket szállító hajókat úgy, hogy a 
menekülteket biztonságosan partra teszik, a menekülteket szállító hajókat pedig 
elsüllyesztik. Igen ám, csak ez a terv megbukott, mert a Biztonsági Tanácsban Kína és 
Oroszország nem járult ehhez hozzá, pont a korábbi líbiai és részben az ukrán 
események miatt.  

Ezért úgy látjuk, hogy sürgetővé vált saját nemzeti hatáskörben lépni, mert ha 
az információk nem csalnak, akkor a mai napig már 61 ezren lépték át a határt, és 
még a félévnél sem tartunk. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen ütemű a gyorsulás, akkor 
ebben az évben már 120 ezer ember érkezik Magyarországra, és kezelhetetlen lesz a 
helyzet, főleg akkor, ha a németek, a luxemburgiak és más európai országok szándéka 
is érvényesül, ráadásul vissza is küldik a korábban Magyarországról az Unióba távozó 
gazdasági bevándorlókat. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben százegynéhány ezer 
ember érkezik Magyarországra részben délről, részben pedig északról vagy nyugatról, 
és ez abszolút kezelhetetlen helyzet. Ezt nem bírja el sem a menekülttábori kapacitás, 
sem az adminisztráció, sem semmi más, hiszen egy 10 milliós ország nem lehet 
felkészülve arra, hogy az Európai Unióba irányuló illegális bevándorlási hullám 
legjobban kitett országává váljon, és egyedül kezelje ezt a helyzetet.  
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Mindezek alapján azt gondolom, ez a javaslat, amit mi megtettünk, a 
minimum, nevezetesen: hatalmazzuk fel a kormányt arra, hogy a biztonságos 
harmadik országok körét kijelölje. Ez azt jelenti, hogy a határon a biztonságos 
harmadik ország felől érkező bevándorlókat fel lehet tartóztatni és vissza lehet 
küldeni, hiszen a biztonságos harmadik országban nem üldözik őket, nem fenyegetik 
az életüket, nem fenyegetik az identitásukat, a hitvallásukat. Ilyen értelemben a 
nemzetközi jog alapján is úgy gondoljuk, hogy ha valaki menekültstátuszt kér, akkor 
azt az első biztonságos országban kell megkérnie, ahol már nem üldözik.  

Egyébként a világ politikai menekültjeinek a 99 százaléka ezt teszi. Gondoljunk 
például arra, hogy korábban a tuszi és hutu ellentét miatt a Ruandából tényleg az 
életüket fenyegető válságból a szomszédos országba menekültek az emberek és nem 
máshova. Megálltak az első szomszédos országban, mert előbb-utóbb vissza akarnak 
térni a hazájukba, ahonnan elkergették őket.  

Úgy gondoljuk, hogy az e joggal való éléssel a magyar kormány hatásos 
lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy a bennünket elárasztó illegális 
bevándorlási hullám valamilyen módon feltartóztatható legyen. Ha csak egy egyszerű 
extrapolációt végzünk: jövőre 250 ezren fognak jönni. A belügyminiszter úr 
beszámolójából tudjuk, hogy 5 millió menekült készül Európába a különböző 
irányokból, tehát nem fognak elfogyni, és teljesen kezelhetetlenné válik a helyzet. 
Ezért javasoljuk ezt, és kérem a bizottságot, hogy támogassa.  

Előterjesztőként szeretném megerősíteni, hogy külön konzultáltunk a 
Parlament Bizottsági Főosztályával, és ők is megerősítették azt a jogi álláspontot, 
hogy a Szabó Timea által előterjesztett módosító indítványról nem lehet szavazni, 
mert teljes mértékben házszabályellenes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
Kérem, hogy támogassák a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak, mint előterjesztőnek a helyzet 

részletes elemzését. Jómagam is azt tudom mondani, hogy az Európai Unió jelen 
pillanatban nincs felkészülve arra, hogy megfelelő megoldásokat találjon. Nekünk az 
az alapvető érdekünk, hogy amilyen módon csak tudjuk, tehermentesítsük az országot 
a jelen pillanatban Magyarországra nehezedő migrációs nyomástól.  

Hangsúlyozni szeretném, ez természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy az Európai Unióval közösen találjuk meg a megoldást arra, hogy a migrációs 
nyomást ott tudjuk tartani, ahonnan az kiindul. De mint a példa is bizonyítja, az 
Európai Unió erre jelen pillanatban nem képes, éppen ezért Magyarországnak 
alapvető érdeke, hogy ezt a javaslatot elfogadjuk, annál is inkább, mert az a nyomás, 
amely lassan már az ország valamennyi pontján megjelenik - mert a közlekedési 
eszközökkel bárhova el tudnak jutni -, egyre nehezebb helyzetet eredményez, és 
nemcsak Debrecenben, hanem Győrtől kezdve mindenhol, amerre vonulnak.  

Miután az előterjesztő is javasolta, hogy a nem megfelelő módosító 
indítványról ne szavazzunk, akkor most én azt kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy a 
részletes vitát most ezennel lezárjuk-e. Erről kérek egy szavazást! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangú. 

Ezek után azt kell kérdeznem a tisztelt bizottságtól, hogy elfogadja-e a 
megállapításokat, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. (Szavazás.) Egyhangú, 
köszönöm szépen. 

Végül arról kell döntenünk, tisztelt bizottság, hogy előterjesztőt állítunk-e. Én 
úgy gondolom, hogy az elnök úr az előterjesztő, tehát indokolt lenne egy előterjesztőt 
állítani. 
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KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke: Igen, mert én a bizottság nevében 
nem tudok szólni, mert előterjesztő vagyok. Valakit ki kell jelölni a bizottságból. (Dr. 
Simon Miklós jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Miklós vállalja az előterjesztést, Simon Miklós. Kérem, erről 

szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. 
Tisztelt Bizottság! Miután más napirendipont-javaslat a mai napra nincs, ezért 

az ülést berekesztem… (Mirkóczki Ádám jelentkezik.) Illetve, bocsánat, Mirkóczki 
képviselőtársam jelentkezett. 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden 

kihasználnám, hogy az államtitkár úr itt van. Ha van bármi fejlemény, én kérdezném, 
hogy a szerbekkel való egyeztetésnek van-e bármilyen fejleménye, tehát a határzárat 
illetően, illetve a szerbek fellépése vagy fel nem lépése a nem kellő hatékonyságú 
migránskezelésével kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár Úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! A 

szerbekkel folyamatos egyeztetés van, tegnap vagy tegnapelőtt a főkapitány úr 
megállapodásokat kötött. Túl a szerb-magyar együttműködésen német, illetve osztrák 
határőrök is részt fognak venni az ellenőrzésben. Nyilvánvalóan Szerbiát nem 
érintette jól, hogy elhangzott az esetleges műszaki zár építése, és ígéretet tett arra, 
hogy sokkal aktívabban, mint eddig fogják támogatni azt, hogy rajtuk keresztül se 
jöhessenek menekültek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy hathatós intézkedés 
fog következni. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését Kósa Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Még egy 

kérdést hadd kérdezzek már meg, kihasználva azt, hogy a BÁH főigazgatója is itt van, 
hogy értsük pontosan azt az intézkedést is, ami jogtechnikai okokra való tekintettel a 
menekültek visszafogadását ideiglenesen felfüggesztette.  

A számok nyelvén, de hogyha az államtitkár úr tud válaszolni, az is jó, a 
számok nyelvén mekkora a befogadóállomás-kapacitásunk, hányan jöttek idén eddig, 
hány ember visszaküldése várható. Tehát azt szeretném számokban kifejezve, mert én 
érteni vélem mint a debreceni helyzetet jól ismerő ember, a debreceni menekülttábori 
adatokat pontosan ismerem, megdöbbentőek. Hiszen az ottani tájékoztatás alapján 
30 ezer illegális határátlépő - kerekített számot mondok -, 30 ezer illegális 
határátlépő adta be a debreceni táborban a menedékkérelmét, hogy ott folytassák le 
az eljárást, ebből 20 ezer eltűnt, 10 ezer esetben tudtak első fokú határozatot hozni, és 
ebből csak húszan voltak jogosultak politikai menedékjogra. Eddig - ez egy héttel 
ezelőtti szám - 30 ezren adták be, 20 ezren eltűntek, 10 ezerben hoztak határozatot, 
húszan kapták meg. Tehát ez megdöbbentő arány, mert nyilván a többi az nem is tud 
továbbmenni legálisan Európába, vissza kéne valahova őket küldeni. Miközben 
tudom, hogy a debreceni tábor esetében durván 740 a férőhelyek száma, most vannak 
1400-an, ez plusz-mínusz száz, naponta változik, és hogyha oda visszaérkezik az, amit 
a németek jeleztek, adott esetben a chartergép Debrecenben száll le a repülőtérre, 
erre van lehetőség, akkor ott megjelenik háromezer ember. Az fizikailag nem lehet, ha 
az udvaron állnak sem férnek el. Tehát itt ilyen problémák vannak. De ez csak a 
debreceni szám, a többit én nem ismerem. 
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TASNÁDI LÁSZLÓ belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! Ha 

megengedik, elviekben szeretnék ehhez hozzászólni, aztán majd a főigazgató asszony 
a számokat is elmondja.  

Tehát a helyzet valóban drámai, tulajdonképpen azért deklarálnám, hogy a 
magyar kormány minden európai egyezményt betart, így a dublinit is betartja, 
pusztán arról van szó jelenleg, hogy egyszerűen fizikailag beszorultunk, kérem 
szépen, elfogyott az összes fekvőhely, elfogyott az összes sátor, éppen tegnap ültünk a 
Belügyminisztériumban egy válságtanácsot, és próbáljuk az intézkedéseket 
végrehajtani. Tehát a dublini egyezményt betartjuk, annak minden részét, türelmet 
kértünk, technikai türelmet. Képtelenek vagyunk ellátni a menekülteket.  

Hogy kicsit érzékeltessem a helyzetet, épp tegnap kaptam hírt arról, hogy a 
Margitszigetre beköltöztek albán menekültek, tehát ott laknak életvitelszerűen, ami 
nagyon nehéz helyzet. Úgyhogy mi az uniós tagállamoktól - nyilván folynak ezek a 
tárgyalások, hogy ki mikor mennyi embert küld vissza - egy kis technikai türelmet 
kértünk, de minden egyezményt betart a magyar kormány. A főigazgató asszony a 
számokat is elmondja. 

 
ELNÖK: Igen?  
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A befogadó kapacitásunk valóban már 
hosszú ideje a felső határán felül működik, hiszen folyamatosan több ezer emberről 
gondoskodunk, 3500, 3800, 4000, így változik naponta az a szám, akiknek az 
ellátását biztosítani kell a különböző intézményeinkben. Normál körülmények között, 
ideális helyzetben, a normáknak megfelelően, az európai uniós normáknak 
megfelelően 1500 ember a befogadó kapacitás, azonban… 

 
ELNÖK: Naponta vagy az összes?  
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Igen. A menekültügyi helyzetre tekintettel… 
 
ELNÖK: De most az igent mire mondta? Naponta vagy az összes?  
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Az összes. 
 
ELNÖK: Az összes, tehát 1500. 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Igen, a nyitott befogadó állomásaink befogadó kapacitása. Azonban már az 
elmúlt év végétől kezdve folyamatosan bővítettük a férőhelyek számát, először 2000-
re, 2500-ra, 3500-ra, és így haladunk fölfelé, ami azt jelenti, hogy jelenleg már 
sátrakat is kellett állítani, illetőleg konténerházak felállításának a lehetőségét is 
megteremtettük a különböző… 

 
ELNÖK: Akkor a mostani kapacitásunk 3500 durván? 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): A mai statisztikai adatok szerint ennyi emberről gondoskodunk ebben a 
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pillanatban, de nyilvánvalóan, hogyha figyelembe vesszük, hogy naponta öt- és 
hatszáz között mozog a menedékkérők, az újonnan érkező menedékkérők száma, 
nyilvánvaló, hogy ez a férőhely sem lesz elegendő, hanem további bővítésekre kell 
hogy sor kerüljön. Egyébként a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
maradéktalanul betartja minden, dublini rendeletből adódó kötelezettségét. Tehát 
szeretném megerősíteni, hogy nem a felelősségvállalás elmaradásáról van szó, hanem 
az át- és visszavételek technikai kérdéseiben kértünk kis haladékot az egyébként 
százas nagyságrendben naponta érkező megkeresések alapján a tagállamoktól. 

 
ELNÖK: Éves szinten, az év végéig tervezhetően az európai tagállamok hány 

illegális bevándorló Magyarországra történő visszatelepítését vagy visszaküldését 
jelezték? Vagy miről van most tudomásunk? 

 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Ha figyelembe vesszük azokat a nyilatkozatokat, tagállami közleményeket, 
amit naponta lehet a sajtóban olvasni, és amiből jól kiszámítható az a tendencia, hogy 
minden tagállam szigorítani kíván nemcsak a jogi szabályozáson, hanem a 
jogalkalmazási gyakorlatán is, jó eséllyel lehet azt mondani, hogy sokkal több 
kérelmezőt kísérelnek meg visszaadni, mint a korábbi időszakban. Ehhez van jogalap 
is, hiszen a Dublin III. rendeletben van lehetőség az átadás előtt a kérelmező őrizetbe 
vételére, személyes szabadságának korlátozására, hogy biztosítható legyen a 
végrehajtás. Ám ezzel a tagállamok a korábbi időszakban kevésbé éltek. Most vannak 
arra utaló jelek, hogy határozott jogalkalmazási gyakorlatot fognak folytatni, tehát 
vélhetően jelentősen fog növekedni ez a szám. 

Egyébként pillanatnyilag olyan 6-700 ember átvételének az egyeztetése 
kezdődött meg a korábbi időszakban, ebben kértünk türelmet a tagállamoktól. 

 
ELNÖK: A kalkulációjuk szerint az év végéig mennyi visszaküldésre 

számítanak? 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Tekintettel arra, hogy a kérelmezők összetétele nemcsak Magyarországon, 
hanem az Európai Unió többi tagállamában is jelentősen módosult, és már nem 
feltétlenül koszovói állampolgárok jönnek Magyarországra, sőt egyre kevésbé jönnek 
és jutnak el nyugat-európai országokba, így a menedékjogi eljárás lefolytatásáért 
Magyarország lesz a felelős, és nem közvetlenül a származási országba juttatják vissza 
a tagállamok ezeket a kérelmezőket a dublini rendelet alapján, hanem 
Magyarországra, szemben a koszovói állampolgárokkal, akiket tipikusan inkább a 
származási országba vittek vissza, így Magyarország is. Ebből következően lényegesen 
nagyobb nagyságrendben lehet arra számítani, hogy sikeres transzferek kerülnek 
végrehajtásra.  

 
ELNÖK: Mit jelent az, hogy lényegesen több? Mert a 3 ezer is sokszorosa a 

tavalyinak, meg a 10 ezer is.  
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Ha figyelembe vesszük, hogy már 60-65 százalékát képezi az egész évben 
benyújtott kérelmeknek a válságövezetből érkezők száma, akkor több ezer emberről 
beszélhetünk.  
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ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés az előterjesztés kapcsán 
a kormány képviselőihez? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

Ebben az esetben nagyon szépen köszönöm. A vitát lezárom, és mindenkinek 
további szép napot kívánok.   

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 31 perc) 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Soós Ferenc 
 


