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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a részleges határzár elrendelésének okairól  

(2007. LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 8 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Külön köszöntöm a miniszter urat, a 
rendőr-főkapitány urat, az államtitkár urat. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Öt bizottsági tag van jelen. 
Helyettesítés van? (Firtl Mátyás: Igen, Ágh Pétert helyettesítem.) Firtl Mátyás Ágh 
Pétert helyettesíti, tehát hat fővel vagyunk határozatképesek. 

A kiküldött meghívó szerinti napirendről kell döntenünk. De Vadai Ágnes egy 
napirend-kiegészítési javaslatot nyújtott be, így először arról kell döntenünk. A 
napirend-kiegészítést, ha minden igaz, megkapták a tisztelt bizottsági tagok is, 
„Tájékoztató az önkéntes tartalékosok mozgósításáról” címet viseli. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ezt napirendre tűzzük-e. (Szavazás.) Kettő igen.  
Ki nem javasolja napirendre tűzni? Négyen nem.  
Ezzel együtt a következőt javaslom. Ennek egyszerű oka van. Valamennyire fel 

kellene készülni a kérdés megvitatására. (Dr. Vadai Ágnes: Én felkészült vagyok.) 
Nagyszerű, de adott esetben a cím azt sejteti, nevezetesen tájékoztató, hogy esetleg a 
képviselő asszonyon kívül más tájékoztatásra is szükség lenne, de… (Szabó Timea: 
Pont itt van a miniszter úr. - Dr. Vadai Ágnes: Jön a HM.)  

A HM jön, de azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot egy következő 
bizottsági ülésünkön - mert ez egyébként annyira nem feszítően sürgős, hogy a 
következő bizottsági ülésünkön felkészülve ne tudnánk egy ilyen tájékoztatót 
meghallgatni -, tehát azt javaslom, hogy a következő bizottsági ülésre vegyük fel 
egyébként tárgysorozatba. Tessék! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel nyilván más 

választásom nincsen, ezért elfogadom nagylelkű ajánlatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Annyi kérésem lenne, hogy a miniszter 

meghívásán túl vagy nyilván akit politikai felelősként meghívnak, szeretném, ha 
meghívnák a vezérkari főnököt is erre a napirendi pontra, mert a katonai irányítás 
mégiscsak az ő kezében van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó. Például a vezérkari főnök a mostani bizottsági ülésen biztos nem 

lesz itt, tehát azért mondtam, hogy ezt szívesen előkészítjük. (Jelzésre:) Harangozó 
alelnök úr ügyrendi indítvány tesz. 

Dr. Harangozó Tamás ügyrendi indítványa 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ültünk a 
nyár elején, amikor elnök úr javaslatára az akkori honvédelmi miniszter, Hende 
Csaba azt ígérte nekünk, hogy amint a Gripen-ügyben lezárul a belső vizsgálat, akkor 
azt a bizottság elé hozza. A sajtóból azt olvashattuk, hogy ez a jelentés elkészült (Dr. 
Simon Miklós belép a terembe, és helyet foglal.), és valamilyen vizsgálat lezárult, 
tehát most szeretném mondani, hogy a következő ülésre - nem a mai ülésre nyilván -, 
legyen kedves, elnök úr, intézkedjen, hogy ez a közeljövőben a bizottság elé 
kerülhessen az új miniszter által. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Folyamatosan kapcsolatban vagyok a Közlekedési 
Hatósággal meg a minisztériummal azzal kapcsolatban, hogy mikor készül el ez a 
jelentés, amit tudunk tárgyalni, és mihelyt ezt a jelzést megkapom, akkor 
természetesen ezt a bizottság azonnal napirendre tűzi. Hozzáteszem azt, hogy 
természetesen zárt bizottsági ülés keretei között, tehát ott nyilván egy kicsit más 
előkészületeket kell tenni. 

A napirend elfogadása 

Akkor most a futárpostában kiküldött eredeti napirendi javaslatokról kell 
szavaznunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Simon alelnök urat is tisztelettel 
köszöntöm. Hat igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.  

Hat igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Tájékoztató a részleges határzár elrendelésének okairól 

Így a bizottság elkezdi munkáját. Az 1. napirendi pont tájékoztató a 
belügyminiszter úr részéről a részleges határzár elrendeléséről, annak okairól, a 
tapasztalatokról. Volt egy olyan kérés annak kapcsán, amikor is tárgyaltuk a 
honvédelmi törvény módosítását, a migrációval kapcsolatos egyes törvények 
módosítását és a rendőrségi törvény módosítását, volt egy olyan kérés az ellenzék 
részéről, hogy ezt a tájékoztatót megfelelő rendszerességgel tegyük meg.  

Ennek szeretnék most eleget tenni, mert akkor azt mondtuk, hogy 
természetesen, hiszen a határzár elrendelése, az azzal kapcsolatos szabályváltozások, 
azok tapasztalatai számunkra is fontosak. Ezért van az 1. napirendi pontban a 
tájékoztató.  

Tisztelettel köszöntöm még egyszer a belügyminiszter urat, az államtitkár urat, 
a főkapitány urat, és kérem, hogy a tájékoztatót adják meg és osszák el maguk között 
azt, hogy ki melyik részről fog beszámolni. Köszönöm szépen. Miniszter úré a szó.  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter bevezetője 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 
gondolom, hogy az általános tájékoztatást személyesen adom meg, és a részleges 
kérdésekre a főkapitány úr és Tasnádi államtitkár úr fog megfelelő válaszokat adni.  

Legelső kérdés, hogy miért van szükség a határzár elrendelésére. Az Európai 
Unió aquis-jai között szerepel a schengeni aquis, a schengeni rendelet, amely 
kimondja azt, hogy az Európai Unió külső határait védeni kell. Ez a rendelet a 9. §-
ában meghatározza, hogy ezt a külső határt védeni kell, biztosítani kell, hogy a 
zöldhatáron ne jusson át senki, biztosítani kell ugyanakkor az átjárhatóságot, de 
mindig az adott ország az, amely megmondja, hogy milyen nyitva tartás mellett, 
milyen működési feltételek mellett és hogyan lehet az Európai Unió területére 
bejutni.  

Egy alapszabályt szeretnék itt elmondani. Azért van erre szükség, mert ha az 
Európai Uniónak nincs megfelelő biztonságú külső határa, akkor nem lehetséges a 
schengeni belső térségről beszélni, akkor lehetetlen arról beszélni, hogy az 
állampolgáraink, az Unió polgárai a közös határokat különböző ellenőrzés nélkül 
szabadon átléphessék. Tehát itt a szabadság az, ami kockán forog. 

Ennek megfelelően mi magyarok többször mondtuk, hogy az Unió határait 
meg kell védeni, de ugyanígy valamennyi, belügyi, igazságügyi tanácsnál a kollégáim 
ezt szintén sokszor elmondták annak kapcsán, hogy a külső határokat leggyakrabban 
Görögországban sértették meg, és Görögországot és Olaszországot felszólították arra, 
hogy a külső határait védje meg.  
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Magyarországra az ez év január 1-jétől 187 363 ember volt a tegnapi napig, aki 
átlépte illegálisan a határt, és a rendőrök ebben intézkedéseket foganatosítottak. 
Bocsánat, 287 383 fő. Ebből 203 ezer fő volt az, aki a szerb határt lépte át, ezt 
követően ez, a védelem kialakítása után átterelődött a horvát-magyar határszakaszra. 

 
ELNÖK: Miniszter Úr! Elnézést. Mondjon már még egy számot! Mennyi volt az 

összes? Ez a kettőszázvalamennyi. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: 287 363 fő volt. 
 
ELNÖK: Mennyi ebből az, aki Magyarországon adta be a menekültügyi 

kérelmét? Ha ilyen adata van.  
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Természetesen van ilyen adatunk is. 

Két részre bontanám ezt a számot. Az első szám arról szólna, hogy amíg az Európai 
Unióban nem hangzott el olyan kérés, hogy regisztráció nélkül is fogadja valamelyik 
ország az illegális migránsokat vagy menekülteket, addig 97 százalékát - akik 
Magyarországra beléptek - regisztráltuk.  

Ugyanezt a számot, ha összevetném, míg Görögországban mintegy 
háromszázezren voltak az illegális határátlépők, mintegy 8-10 ezer volt, akit évenként 
ennek megfelelően regisztráltak. Magyarországon azt követően, hogy ez a kijelentés 
elhangzott más uniós országoktól, a regisztráció két részre bomlott. A szerb határon 
továbbra is 100 százalékos, a horvát határnál ez ma már nem 100 százalékos, és azért 
nem az, mert nyilvánvaló, hogy aki Horvátországból jön, egyértelmű, hogy európai 
uniós országról lép át magyar területre; és miután európai uniós ország, feltételezzük 
azt, hogy Görögországban is megtörtént a regisztrációja, és ha ez elmaradt volna, 
akkor Horvátország ezt a hiátust kipótolta és elvégezte ezt a munkát. 

Különösen annak tükrében tudom ezt mondani, hogy a horvát belügyminiszter 
úr a legutolsó belügyminiszteri tanácsülésen határozottan kijelentette, hogy teljes 
egészében felkészültek erre a feladatra, és hibamentesen tudják ezt teljesíteni. 

A regisztrációhoz még hozzátartozik az is, hogy akik regisztráltak, azok a 
későbbiekben Magyarországra visszadelegálhatók, tehát kevés az, amit az előbb 
mondottam, az a magas szám, a 287363 fő. Egyértelmű még, hogy jelen pillanatban 
Nyugat-Európa területéről több mint 30 000 azok száma, akit vissza kívánnak adni a 
dublini egyezmény értelmében Magyarországra, hogy a kiutasítást, illetve a 
menekültügyi eljárást lefolytassa.  

Ebben nagyon nagy nehézségeink vannak, mert a menekültügyi eljárást csak 
megkezdeni tudjuk. Azok, akik beadták itt a kérelmüket, jelentős mértékben nem 
együttműködőek. A menekültügyi eljárás megkezdését követően, miután nem lehet 
zárt helyen tartani őket, elhagyják az országot, más helyre mennek, nem működnek 
együtt a hatósággal. Felmerül a kérdés, hogy miért nem tartjuk akkor zárva ezeket a 
menekülttáborokat. 2013-ig zárva tartottuk ezeket, akkor azonban kötelességszegési 
eljárás indult Magyarország ellen, hogy az európai uniós menekültügyi charta alapján 
nem lehet ezt megtenni. Ezt követően nyitottuk ki és ezt követően folytatjuk az 
európai általános gyakorlatot.  

Tehát jelen pillanatban az a helyzet, hogy rendkívüli a migrációs nyomás, 
amely érkezik Magyarországra a balkáni szárazföldi útvonalon, illetve a görögországi 
tenger útvonalát követően ismét erre a területre terelődik. Magyarország ezt a 
rendkívüli terhet hosszú ideig viselte, azonban elhatároztuk, hogy a schengeni 
egyezménynek megfelelően a zöldhatár védelmét kiépítjük. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy korábban ezt valamennyi belügyminiszter a Tanácsban követelte 
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Görögországtól. E rendszer kiépítésének először a jogszabályi hátterét teremtettük 
meg, majd a jogszabályi háttere után megfelelő módon elkezdtük a zöldhatár 
védelmét ideiglenes eszközökkel megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy tranzitzónát 
hoztunk létre a határ mellett. Ezt a tranzitzónát tekintjük egy belépési pontnak, itt a 
Bevándorlási Hivatal két területet nyitott, hogy átvegye a menekültügyi kérelmeket, 
illetve továbbra is nyitva voltak azok a határállomások, ahol az előírásnak 
megfelelően a schengeni rendelet 9. § (1)-(3) bekezdése alapján lehetőséget 
nyitottunk a törvényes, jogszerű belépésre. Sajnálatos módon ez nem következett így 
be, mert jelentős nyomás maradt továbbra is arra, hogy a zöldhatárt és a törvénytelen 
megoldást alkalmazzák ezeken a határátkelőhelyeken. Jelen pillanatban valamennyi 
nemzetközi szervezet elismerte, hogy Magyarország jogszerűen és törvényesen, az 
Európai Unió elvárásainak megfelelően járt el. Egyetlen egy szervezet sem tudta ezt 
megkérdőjelezni. Valamennyi elismerte, a belügyminisztériumokhoz, igazságügyi 
minisztériumokhoz és a külügyminisztériumokhoz tartozó tanács is. Egyedül a 
különféle emberi jogi szervezetek voltak azok, amelyek kérdésként ezt felvetették, 
azonban konkrétan ilyen jellegű bejelentés nem érkezett. 

A jogi hátterét, ha kívánja a tisztelt bíróság, el tudom mondani. (Derültség. - 
Dr. Vadai Ágnes: Bíróság? Jól mondta, miniszter úr! Tisztelt Bíróság! - Elnök: 
Bizottság, bizottság!) Bocsánat! (Elnök: Semmi gond!) Örülök, hogy tudtam örömet 
szerezni. (Dr. Vadai Ágnes: Jaj, a Freud!) 

 
ELNÖK: Azoknak könnyű, akik soha nem hibáznak, de mi, egyszerű emberek 

ezt megengedhetjük magunknak. (Dr. Vadai Ágnes: Ott ül az elnök úr, aki soha nem 
hibázik!) 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Örülök a hangulatnak, különösen 

akkor, ha ilyen nehéz feladatról és közös gondolkodásról, közös munkálkodásról van 
szó. 

Tisztelt Elnök Úr! Akkor kérdezem, hogy milyen irányban haladjunk a 
későbbiekben. 

 
ELNÖK: Kíván-e kiegészítést tenni akármilyen kérdésben… 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Úgy gondolom, hogy első lépésben 

Tasnádi úr, második lépésben Papp úr tegye meg a kiegészítést. 
 
ELNÖK: Csak tájékoztatom a bizottságot, hogy világos legyen mindenkinek: a 

2007. évi LXXXIX. törvény 12. §-ának (3) bekezdése alapján, amennyiben részleges 
határzárat rendel el a kormány, arról, annak okairól és a tapasztalatokról kötelező 
beszámolni a Honvédelmi bizottság előtt. Tehát a mostani bizottsági üléssel és a 
szavazással majd arról is döntünk, hogy a beszámolót tudomásul vesszük és a 
belügyminiszter úr ennek a törvényi kötelezettségének is eleget tesz. Tehát két dolog 
van. Egyrészt volt egy ilyen kérés, amelyet megfogalmazott a bizottság. Ezért van az, 
hogy nemcsak a biztonsági határzár elrendelésének okairól tudunk beszélni, hanem a 
tapasztalatokról, a következményekről, a folyamatokról, amelyeket látunk, mert 
nyilván ez egy hosszadalmas folyamat, de egyúttal, amikor majd a beszámolót 
jóváhagyólag elfogadjuk, a törvényi kötelezettségnek is eleget tesz a 
Belügyminisztérium. Azért mondom, hogy világos legyen. Ezért van az, hogy nemcsak 
a határzár-elrendelések okairól, hanem úgy általában kell a helyzetről beszélnünk, 
úgy gondolom, és ennek megfelelően kérem, hogy a Tasnádi úr és a főkapitány úr 
egészítse ki. 
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DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Még egy dolgot e felvetés kapcsán 

szeretnék elmondani. Az országban részleges határzár elrendelésére több módon van 
lehetőség. Az országos rendőr-főkapitány úr 48 órára rendelhet el ilyen határzárat, 48 
órát követően a belügyminiszter rendelettel tud ilyen határzárat elrendelni. Miért volt 
erre szükség? Akik látták a televízióban azokat a helyzeteket, amelyek a Röszke II. 
határállomásnál kialakultak, tudják, hogy egyértelmű volt, a szerb kollégák nem 
tudják biztosítani, hogy csak megfelelő útiokmány-ellenőrzést követően jussanak az 
emberek a határhoz és így lépjék át a kétoldalú egyezmény és a nemzetközi jog 
alapján a határokat, ezért kénytelenek voltunk a határzárat elrendelni. Emiatt ott egy 
feltorlódott tömeg a hatályos jogszabályokat figyelmen kívül hagyva, engedélyek 
nélkül megpróbált betörni Magyarország területére. Ezt a betörést akadályoztuk meg 
és a későbbiekben is, miután a terület nem biztosítható olyan módon, hogy csak a 
jogszabályoknak megfelelően történjen az átlépés, jelen pillanatban is még Röszke II-
t zárva tartjuk. Ezt szerettem volna kiegészítésként elmondani és kérem Tasnádi urat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 

Tasnádi László kiegészítése 

TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Talán 
annyival egészíteném ki, hogy a menekültáradat egyre gyorsuló mértékben indult 
meg. Meghallván az ideiglenes műszaki határzár építését, az ezt segítő szervezetek, 
hívjuk őket embercsempészeknek, egyre gyorsuló ütemben próbálták eljuttatni a még 
- idézőjelben - „nyitott” határra a menekülteket. A déli határzár felépülése után állt 
elő az a helyzet, amelyet a röszkei csatával lehet jellemezni. Az a helyzet állt elő, hogy 
egy pontban feltorlódtak az együttműködni nem kívánó migránsok és így alakult ki ez 
a fura szituáció. (Dr. Schiffer András megérkezik.) Alapvetően értelmetlennek 
tartottuk, hiszen akkor már a határzár terelő hatása egyértelműen érvényesült és a 
Röszkénél felhalmozódott tömeg tulajdonképpen az összes többitől eltérően maradt 
helyben és következett be a probléma, amelyet az ezt irányító emberek idéztek elő, 
provokáltak ki. 

Azt gondolom, hogy a rendőrség helytállt. Ma már nemcsak a rendőrségi 
felvételek adottak, hanem az MTV 1-es is közvetítette az eseményeket. Azt gondolom, 
egyértelműen látszódott - annak, aki ezt meg akarta látni -, hogy különös szervezők 
vannak a csapatban, akiknek viszont szót fogadtak a támadást végrehajtók. A határzár 
terelő hatása miatt két irányba mehetett volna: egyrészt Románia felé, másrészt 
Horvátország felé. Napjainkban ezt éljük, hogy Horvátországon keresztül érkeznek 
hozzánk, azonban egy nehezebb helyzet alakult ki, hiszen a korábbi egypontos 
nyomás helyett jóval több ponton, váltakozó intenzitással végzik a Magyarországra 
való bejuttatást. Még egyszer mondom: tapasztaljuk, hogy folyamatosan 
monitorozzák, milyen felkészültségű a határvédelem és annak függvényében 
döntenek, hogy hol érkezik a határra migráns csapat. Ennyivel szerettem volna 
kiegészíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főkapitány úr! 

Papp Károly kiegészítése 

PAPP KÁROLY országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Mint ahogy a bizottságot a legutóbbi zárt ülésen tájékoztattam, 
végrehajtásra került a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak 
felállítása. Mind a szakmai, mind a logisztikai feltételek adottak voltak ahhoz, hogy 
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szeptember 14-én az egység tevékenységét és a működését megkezdje. Jelenleg is a 
magyar-szerb és a magyar-horvát határszakasz vonatkozásában megerősített szolgálat 
van elrendelve, és a szerb határszakaszon lévő kettő és a horvát határszakaszon lévő 3 
megyei rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályai 
által megerősítésre került, és folyamatos megerősítésben részesül. 

A tegnapi napon 24 óra alatt 6644 illegális bevándorló ellen kellett a 
rendőrségnek intézkedni. Ebből 6496 fő a magyar-horvát határszakaszon érkezett 
Magyarország területére. A mai napon 0 órától 13 óráig 1458 fővel kellett a 
munkatársaimnak intézkedni, és itt is a személyek 99,9 százaléka a magyar-horvát 
szakaszon került elfogásra. 

A rendőri szervek január 1-je és szeptember 29-én 24 óra közti időtartamban 
1153 embercsempésszel szemben kezdeményeztek és foganatosítottak intézkedést. A 
határzárral kapcsolatos jogszabályi környezet megváltoztatását követően 340 
nyomozás került elrendelésre, 329 főt gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozó 
hatóság tagjai, és a befejezett ügyek 94,6 százalékában a bíróság elé állítás 
jogintézményét alkalmaztuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a kérdésekre, hozzászólásokra 

kerülhet sor. Mielőtt erre sor kerülne, van két képviselőtársunk, aki nem tagja a 
bizottságnak. Szeretném őket megkérdezni, hogy szeretnének-e ebben a vitában részt 
venni. Mármint úgy értem, hogy kérdés, hozzászólás formájában. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Igen. (Dr. Schiffer András: Nem. - Dr. Vadai 

Ágnes: Nem.) 
 
ELNÖK: Csak Vadai Ágnesen keresztül nyilatkozik a frakcióvezető úr, vagy 

önállóan is képes erre? (Derültség.)  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nem.  
 
ELNÖK: Nem. Tehát akkor csak képviselőtársunkról kell döntenünk. 

Javaslom, hogy ahogy ez szokás, tegyük lehetővé, hogy képviselőtársunk, Szabó 
Timea tudjon kérdezni, hozzászólni a vitához. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag 
támogattuk. 

Amennyiben Schiffer úr meggondolja magát és a képviselő asszony 
engedélyezi, akkor tudunk szavazni arról, hogy hozzászólhasson.  

Kérdések 

Szeretnék néhány kérdést csak azért pontosítani, mert a nyilvánosságban 
nagyon sokszor pontatlanul használják a különböző fogalmakat. A normál esetben a 
szerb határon a nyitott határátkelőhelyeken, amelyek kijelöltek és a megfelelő, 
üzemszerű nyitva tartással működnek, a migránsok bejöhetnek Magyarország 
területére, ütemezetten és beadhatják a menekültkérelmet, függetlenül attól, hogy a 
zöldhatáron van-e határzár vagy sem.  

Tehát azt szeretném tisztázni először, hogy világos legyen: a határzár az, 
amikor nem jöhet be senki. Az, ha a zöldhatáron műszaki akadály van, az nem jelent 
határzárat, mert egyébként normál esetben nem a zöldhatáron kell közlekedni a 
schengeni határok esetében, hanem egyébként a kijelölt határátkelőhelyen. Tehát azt 
nagyon fontos mindenkinek tudni, hogy ha a zöldhatáron, a schengeni határokon - itt 
jelen esetben Szerbia és Magyarország között - (Dr. Pintér Sándor: A schengeni külső 
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határon.), a schengeni külső határon ha műszaki határzár van, az nem azonos azzal, 
hogy határzár van, mert határzár nincsen egyébként az esetek döntő többségében.  

Ezért akarom pontosításként megkérdezni, miután itt a határzár elrendelése a 
kérdés, hogy pontosan mettől meddig volt úgy a határzár elrendelve, hogy effektíve le 
voltak zárva a határátkelők. Nem a zöldhatár, mert ez mindig le van zárva, hanem a 
határátkelők. 

Mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy lehet-e még arra számítani, hogy egy 
eseteges határzár elrendelése, amikor a határátkelőkön nem lehet közlekedni, a 
zöldhatáron egyébként sem lehet, még egyszer hangsúlyozom, ezt különösen a sajtó 
kedves munkatársai miatt mondom, hogy a műszaki határzár egy műszaki akadály, 
ami a zöldhatáron van. Ha műszaki határzár van, az nem jelent határzárat, mert a 
határátkelőkön lehet közlekedni. 

Mi a prognózis? Mettől meddig volt elrendelve teljes határzár, és mi a 
prognózis? Várható-e az, hogy egyébként a schengeni külső határon adott esetben 
vannak-e arra adatok, hogy újra el kell rendelni teljes határzárat? Tehát amikor a 
határátkelőkön, sem Horgoson, sem Röszke II-n nem lehet közlekedni és a vonatok 
sem tudnak közlekedni.  Ez az egyik nagyon fontos kérdés. 

A másik, hogy most már van arról tapasztalat, igaz, hogy nem nagyon sok, de 
van, hogy a törvénymódosítás óta eltelt időben a honvédek, a honvédség és a 
rendőrök, a rendőrség munkája hogyan alakul. Hasznosnak bizonyult-e a határ 
védelme érdekében az, hogy egyébként a magyar parlament lehetővé tette, hogy ilyen 
esetben a honvédség közreműködjön a rendőrség munkájában. Van-e erre 
tapasztalat, erről szeretnék néhány adatot vagy tapasztalatot hallani, mert ez nagyon 
komoly vita volt a honvédségi törvény módosítása kapcsán, és ezt folyamatosan 
szeretnénk ellenőrizni.  

Volt-e bármilyen, olyan esemény, ami azt mutatja, hogy adott esetben a 
honvédek nem megfelelően léptek fel, hanem úgy, ahogy azt nem szerettük volna, 
nevezetesen, hogy rendkívül szigorúan szabályoztuk a törvénymódosítás kapcsán azt, 
hogy a honvédek hogyan léphetnek fel, milyen körülmények között, milyen 
esetekben, hogyan teljesítenek szolgálatot, fegyverhasználat stb. Az első 
tapasztalatok, benyomások, hogy hogyan van ez az együttműködés, erről kérdezem a 
belügyminiszter urat. 

Még szeretnék arról tájékoztatást kapni, természetesen nem forint-fillér 
pontossággal, hogy az önök prognózisában eddig az egész déli határszakasz 
biztosítása kapcsán mennyi az a közvetett és közvetlen költség, ami felmerült a 
rendőrségnél, és az év végéig van-e valami prognózis, hogy ez mennyibe fog kerülni 
Magyarországnak. Ezt szeretném megkérdezni. (Szabó Timea: Azon belül a kerítés. 
Csak azért, mert akkor nem kérdezném meg külön.) Lehet. 

Azt gondolom, gyűjtsünk össze néhány kérdést. Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen miniszter úr, államtitkár úr, főkapitány úr. 
Az első kérdésem konkrétan az, hogy az idézett törvény, amely két okból teszi 

lehetővé a határ részleges lezárását önnek, miniszter úr, egyrészt nemzetbiztonsági 
érdekből, másrészt járványveszély megelőzése érdekében. Mikor rendelte ezt el, és 
melyik pont alapján? Tehát nemzetbiztonsági érdekből történt ez vagy járványveszély 
megelőzésére, vagy hogyan és meddig tartott vagy tart ez az állapot a hivatalos 
elrendelés alapján. (Az elnök közbeszól.) 
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ELNÖK: Csak az érthetőség kedvéért kértem Harangozó urat. Van az 
államhatárról egy törvényünk, a 2007-ben elfogadott LXXXIX. törvény, arról 
beszéljünk! Mert egyszerre több törvényről beszéltünk, és nem fogják érteni. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen, de a miniszter 

úr a felvezetőjében elmondta ezt, azért gondoltam, hogy elég csak visszautalni rá, de 
így van, a 12. § (3) bekezdése alapján kell a beszámolót tenni, a (2) bekezdése szerint 
pedig vagy nemzetbiztonsági vagy járványveszély megelőzése érdekében lehet ezt 
elrendelni. Mikor történt az elrendelés, melyik indokból, és mennyi időre?  

A második kérdésem az lenne, hogy a beszámoló alapján az kimondható, ha jól 
értem, miniszter úr, hogy a 287 000 emberből közel 100 000 embert nem regisztrált 
Magyarország, és úgy mentek át Magyarországon, hogy regisztráció nem történt, és 
arról sem bizonyosodott meg a rendőrség, hogy más országban ez megtörtént-e.  

Nyilván a kettő szorosan összefügg, hiszen ha ujjlenyomatot veszünk tőlük, 
akkor mindjárt kiderül, hogy benne vannak-e ebben a közös európai rendszerben 
vagy nincsenek, azt pedig pontosan láthattuk szintén az elmúlt napokban, hogy 
valóban az óriási nyomást úgy oldotta meg a rendőrség, hogy szinte egy napon belül 
az osztrák határhoz szállította őket, ahonnan aztán el is hagyták az országot. Tehát 
időben is valószínűleg kizárt lett volna ezt így megtenni, de a kérdésem az, hogy akkor 
azt ilyen szempontból kijelenthetjük, hogy közel 100 000 ember regisztráció, 
egészségügyi szűrés és mindenféle nélkül ment át Magyarországon. 

A harmadik kérdésem az, hogy a röszkei tömegoszlatás jogszerűségét 
kivizsgálta-e a Belügyminisztérium vagy a rendőrség. Nagyon súlyos vádak érték a 
magyar rendőrséget. Nemcsak a magyar 1 készített ott felvételeket, hanem mások is. 
Azt gondolom, a legalapvetőbb érdeke magának a rendőrségnek, hogy nagyon 
alaposan, minden részletre kiterjedően ki legyen vizsgálva, hogy van-e annak alapja, 
hogy a rendőrség bármilyen módon közrejátszott abban, hogy ez a szituáció 
kialakuljon. Még ha a kezelése nem is volt szándékos, azért azt valószínűleg a jövőre 
való tekintettel is érdemes lenne kivizsgálni, hogy mi volt ennek a tapasztalata. Én 
nem szeretném feltételezni sem, hogy a magyar rendőrség, vagy a 
Belügyminisztérium szándékosan állított elő olyan szituációt, aminek garantáltan ez 
lett a vége. De azt gondolom, hogy e gyanú eloszlatásának az egyetlen eszköze, ha 
transzparensen egy vizsgálat után be is tudják mutatni tekintve, hogy Horvátország 
határszakaszának esetleges lezárása után - és ez egy következő kérdésem - hasonló 
szituációk alakulhatnak ki. Főleg ha, és ezt most rendészeti szakmai szempontból 
mondom, a határátkelő rendészeti védelme úgy van megoldva, hogy a magyar 
határvonalon kell védeniük a rendőröknek a határt, ami nem teszi lehetővé, hogy ott 
mozgásterük legyen. Eleve belekódolja azt, hogy egy szomszédos ország területére 
például vízágyúval vagy egyéb más tömegoszlató eszközökkel átlőjenek, ami 
nonszensz. Tehát szerintem van ott egy-két dolog, amit érdemes lenne még a 
szándékosság tekintetében, azt nem is feltételezve, megvizsgálni. Kérdésem, hogy 
volt-e ilyen vizsgálat, és ha igen, láthatjuk-e annak a végeredményét. 

A negyedik kérdés, hogy ki döntött a kettős határzár építéséről. A honvédelmi 
miniszter hozzám küldött leveléből világosan kiderül, hogy olyan kormánydöntés, 
amely ennek a kettős határzárnak a felépítéséről és abban való honvédségi 
közreműködésről szól, nem született. Ez mégis megépült. Szeretném megkérdezni, 
hogy milyen törvényi felhatalmazás, illetve a törvényit tudjuk, konkrétan milyen jogi 
felhatalmazás alapján épült meg a kettős határzár. Egy kormányrendeletet, 
határozatot ismerünk, ami ennek a munkának az előkészítésével a belügyminiszter 
urat megbízza, majd valami ködös, titkos, a nemzetbiztonsági kabinet ülésén született 
döntésre hivatkozik a honvédelmi miniszter, miközben az önök saját 
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kormányrendelete írja le azt, hogy a nemzetbiztonsági kabinet döntéseket nem 
hozhat, csak a kormány elé tárhat javaslatokat. Tehát nyilván ott ilyen döntés nem 
született.  

Ez nem szőrszálhasogatás. Miniszter úr, abban egyetértünk, hogy 
Magyarországon mindenkinek be kell tartania a törvényeket? Ha óriás plakátokon 
hirdetjük az ide érkező külföldieknek, hogy ha Magyarországra jössz, be kell tartani a 
törvényeinket, akkor azt gondolom, hogy a miniszterelnökre és a kormány tagjaira ez 
hatványozottan vonatkozik. Jelen pillanatban a honvédelmi miniszter válasza csak 
még inkább kétségbeejtő helyzetet teremtett, mint előtte gondoltuk. Tehát az, hogy 
egy olyan nemzetbiztonsági kabinetre hivatkozik, aminek nincs a jog alapján 
lehetősége döntést hozni, ez arról árulkodik, hogy mi gondoljuk jól és nincs jogszerű 
felhatalmazás ennek a kerítésnek a felépítésére. Ez elfogadhatatlan, és szeretnénk 
tudni, hogy akkor ki döntött és ki vállalja ezért a felelősséget, még akkor is, ha nem 
vitatjuk, hogy a kerítés kell-e vagy nem. Ugyanis ez most nem arról szól, hogy kell-e 
vagy nem, hanem arról, hogy törvényes eljárásban csinálta-e a kormány a dolgát vagy 
nem.  

Ötödik kérdésként szeretném megkérdezni, hogy Bakondi úr szerepéről és 
nyilatkozatáról valamit hallhatnánk-e a miniszter úrtól. Azt szeretném kérdezni, hogy 
ki Bakondi György. Utasította-e például a miniszter urat vagy az országos rendőr-
főkapitányt a rendőrség tevékenységével kapcsolatban bármire? Milyen alapon 
nyilatkozik ő a magyar rendőrség és a Magyar Honvédség tevékenységéről, konkrét 
operatív műveleteiről, dolgairól? Tehát a közjogi státusát nem látjuk, azon kívül, hogy 
a miniszterelnök főtanácsadója. A miniszterelnök főtanácsadója, azt gondoljuk, nem 
nyúlhat át sem a honvédelmi miniszter, sem a belügyminiszter fején. Ezért konkrétan 
kérdezném a főkapitány urat is, hogy kapott-e direkt utasítást bármikor Bakondi 
Györgytől az elmúlt időszakban. Konkrétan a főkapitány úrtól szeretném ezt kérdezni, 
mert végül is Bakondi úr abban a szintén remekül sikerült nyilatkozatában 
lefegyverzésről és példátlan horvát határsértésről beszélt, ezért tegyük tisztába, hogy 
volt-e egyeztetés legalább a helyi rendőri szervek között, vagy valóban példátlan 
fegyveres megszállásnak lehettünk szemtanúi akkor, amikor egyébként az egész 
ország láthatta, hogy a magyar oldalon ugyanolyan vonat várta a horvát vonatot, 
ahova a magyar hatóságok a horvát hatóságok segítségével egyszerűen átszállították a 
menekülteket és azok továbbmentek. Tehát ebben az ügyben hol tart a vizsgálat és mi 
volt az igazság? 

Az utolsó kérdésem: szintén a miniszter úrtól kaptam tegnap egy írásbeli 
választ, amelyben ön azt írta le, hogy 143 egyiptomi állampolgár kapott magyar 
állampolgárságot azon törvény kivételes rendelkezése alapján, hogy a kormány 
nemzetpolitikai, nemzetbiztonsági és egyéb okokra hivatkozva végül is azoknak ad 
magyar állampolgárságot, akiknek csak akar. Előzetesen Balog miniszter úr ezer kopt 
keresztényről beszélt, aztán már ezer kopt keresztényről, irakiról és szírről is. A 
miniszter úr a válaszában engem arról tájékoztat, hogy 143 egyiptomi polgár kapott 
ilyet és közülük, ha jól emlékszem, például iraki állampolgár egyetlen egy sem. Akkor 
ezek szerint Balog miniszter úr nem pontosan tudja a dolgokat, vagy van-e olyan 
lehetőség, hogy csak 143 ilyen egyiptomi polgár kapott állampolgárságot és iraki 
egyetlen egy sem, vagy Balog úrnak igaza van, mégis ezer embert valahogy ide 
befogadott Magyarország az elmúlt időszakban? Főleg a kormány befogadásellenes 
retorikájához képest szerintem fontos lenne tudniuk a magyar polgároknak, hogy mi 
folyik ezen a területen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy az első körben elhangzott kérdésekre 

válaszoljanak és utána egy új kört nyitunk. 



 18 

Dr. Pintér Sándor válaszadása 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Legelőször is kezdjük a schengeni 
külső határokkal. A schengeni külső határok védelmére az Európai Unió kötelezi a 
tagországokat. Nemcsak kötelezi, hanem óriási támogatást is ad annak érdekében, 
hogy ezt meg tudják rendesen szervezni. Ennek megfelelően több milliárd eurót 
kapott Magyarország, hogy itt a zöldhatárvédelem… 

 
ELNÖK: Eurót mondott, miniszter úr, de több milliárd forint! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Igen, több milliárd forintot. Bocsánat! 

Másodszor hibáztam, úgy látszik, kialvatlan vagyok. De ez előfordul. (Dr. Vadai 
Ágnes: Hát, igen!) Ennek megfelelően több milliárd forintot kapott Magyarország 
annak érdekében, hogy ezt a zöldhatárvédelmet megfelelő, az Unió által elvárt szintre 
emelje. Radarrendszereket építettünk, hőkamerás gépkocsik, hőkamerás egyéb 
rendszerek telepítése történt meg. Tehát az, hogy az Unió elvárja a külső határok 
védelmét, egyértelmű, kézzel fogható anyagi támogatással is alátámasztható. 

A másik kérdés az, hogy volt-e határzár. Teljes határzárról nem beszélhetünk, 
hisz Szerbia irányába 7 határ volt, ebből a 7 határból mindössze 3 átlépési helyet zárt 
le a magyar rendőrség. Ez gyakorlatilag a teljes határ lezárását nem vetíti előre, hisz a 
többi területen rendesen a nyitva tartási időben történt az utasforgalom.  

A menekültkérelmek átvétele. Előre gondoltunk erre a kérdésre, amikor 
tranzitzónát hoztunk létre a határ mellett, a tranzitzónába beengedtük azokat, akik 
megfelelő módon menedékkérelemmel a hatóságokhoz folyamodtak, ezt 
felgyorsítottuk, átvettük, volt, aki megvárta a menekültügyi kérelem elbírálását, volt, 
aki nem és a másik oldalon a tranzitzónából távozott Szerbia irányába. Pontos 
adatokat tudunk mondani, hogy hányan adták be ezt a kérelmet, hány került 
elbírálásra - van olyan is, aki felülvizsgálati kérelmet nyújtott be - és ebből a 
bíróságok hányat tartottak megalapozottnak és hányat utasítottak el. Ezeket a 
statisztikai kimutatásokat a tisztelt bizottságnak át tudjuk küldeni egészen pontosan, 
napra lebontva és arra lebontva is, hogy ki milyen állampolgár volt és milyen indok 
alapján kérte a menekülti státust.  

Elhangzott, hogy nincs közlekedés. Gyakorlatilag egyedül a Röszke II 
határállomás volt, ahol nem volt közlekedés és teljes egészében le volt zárva. Röszke I 
időlegesen volt lezárva, utána meg lett nyitva, Röszke II azonban még jelen 
pillanatban is zárva van. Az indoka az, hogy olyan illegálisan Magyarország területére 
lépni kívánó személyek tömege van ott, ami veszélyezteti a határállomás megfelelő, 
törvény szerinti munkáját. 

És ez, azt gondolom, hogy indokolja továbbra is. Amennyiben ezek eltávoznak 
onnan, ezt folyamatosan regisztráljuk és ellenőrizzük. A főkapitány úr jelentése 
alapján természetesen ezt a rendeletet vissza fogjuk mondani. Későbbi kérdés ugyan, 
de a részleges határzár elrendelésére az 50/2015. (BM) számú rendelet alapján 
szeptember 16-án került sor.  

Hogyan alakult, használt-e a zöldhatár ilyen jellegű védelme? Kérem, ezek az 
emberek, akiknek számát az előbb elmondtam, ezek közül senki nem a kijelölt 
határátkelőhelyen lépett át. Senki nem készítette fel magát arra, hogy a törvények 
betartására jöjjön akár az Európai Unió területére vagy az Európai Unió területének 
másik államba történő átlépésére. Tehát itt mindenki törvénytelen utat keresett.  

Nem voltak ezek a tömegek ott, a különféle határátkelőhelyeken nem voltak ott 
az okmányaik, nem mutatták be az okmányaikat. Az Unió erre is rendkívül nagy pénzt 
- és most nem tévesztek - milliárd eurókat fordított, hogy a SIS-rendszert kidolgozza, 
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amelynek az értelmében elmondják, hogy hogyan lehet jogszabályszerűen az Európai 
Unió határain belülre jutni. Ezeket az eurómilliárdokat gyakorlatilag ezek az emberek 
teljesen feleslegessé tették, hisz hangsúlyozom, egyetlenegy sem volt közülük, aki a 
törvényes előírásoknak megfelelően próbálta meg hazánkat megközelíteni. 

Fölmerülhet az a kérdés, hogy igen, azt mondjuk, hogy menekült. Fölteszem a 
kérdést, hogy a biztonságos országban volt-e már. Ha valaki menekül Afganisztánból, 
jó pár biztonságos országon keresztül ér el Magyarországra. Tehát semmi nem 
indokolja azt, hogy egy biztonságos Szerbiából átjöjjön a zöldhatáron 
Magyarországra. Az Európai Unión belül volt. Vagy Bulgáriában vagy 
Görögországban lépett be, aki hozzánk elért. Senki nem mondhatja azt, hogy 
Görögország vagy Bulgária nem biztonságos ország. Mégsem a törvényes utat 
választották ezek az emberek, tehát a törvények kijátszásával jutottak el 
Magyarországra. 

Hasznos-e a módosítás? Azt gondolom, hogy miután a napi ezres 
nagyságrendről, heti 20-30 ezres nagyságrendről párszázra csökkent azok száma, 
akik, most a zöldhatáron kísérleteznek, úgy gondolom, hogy hasznos volt.  

Még egy lényeges kérdést szeretnék mondani. Most is nyitva van a szerb-
magyar határon az a kapu, ahol a tranzitzónán keresztül a menedékjogi kérelmet be 
lehet adni. Ezt tudják. Mégsem itt próbálkoznak, hanem törvénytelenül, a zöldhatárra 
kifeszített ideiglenes határzáron keresztül kísérelnek meg bejutni Magyarországra. Ha 
nekik teljesen tiszta a lelkiismeretük és teljesen a magyar és az európai uniós jogot 
akarják alkalmazni, miért nem teszik ezt meg? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. 

A honvédelmi törvénnyel kapcsolatos kérdés. Először is szeretném azt 
mondani, hogy nem vagyunk unikum Európa területén, tehát más európai uniós 
országok is ennek az ügynek a kezelésére mozgósították a honvédségüket. Ezt meg 
lehet nézni Ausztriában, meg lehet nézni Csehországban, meg lehet nézni más 
országokban is, ahol bevetik ezeket az embereket. 

Amennyiben valamelyik képviselő úr vagy hölgy ebben kételkedik, nagyon 
szívesen a vonatkozó és határidőben elvégzett intézkedéseiket megküldöm a 
számukra, ha ezt nem tudják előkeríteni.  

A másik ilyen kérdés, hogy megfelelően léptek-e fel ez idáig. Törvénysértést a 
honvédség tagjai, egyetlenegy magyar katona sem végzett el azóta, amióta a közös 
határellenőrzésben a rendőrség munkatársaival részt vesznek. Úgy gondolom, hogy 
megfelelő felkészítés után, megfelelő módon a törvénynek megfelelő módon léptek itt 
fel. 

A következő kérdés: prognózis, mi lesz a déli határszakaszon? Kérem szépen, 
ezt Magyarországról nem lehet megmondani. A hazánk felé irányuló illegális migráció 
101 országból érkezik. 101 országból jönnek az emberek. Miután 101 országból 
érkeznek az emberek, nem mondhatjuk azt, hogy kifejezetten csak menekültekről van 
szó. Itt nyilvánvalóan egyértelmű, hogy van egy gazdasági migráció is, amely a jobb 
élet igénye miatt indult el. Nincs világháború ma Európában vagy a világon. 101 
országból különben nem érkeznének ide Magyarországra az emberek. Tehát itt 
beindult egy népvándorlás, ennek a népvándorlásnak az okai nem Magyarországban 
keresendők, nagyon kis hatásunk van rá. Ennek a kis hatásnak megfelelően úgy 
gondolom, hogy mi elszenvedői vagyunk ennek és megpróbáljuk Magyarországot és 
tőlünk telhetően az Európai Uniót is megvédeni. 

A prognózis a déli határszakaszon: amennyiben a kormány úgy dönt, hogy 
kizárólag a határátkelőhelyeken fogadja el a belépést az országba és a 
határátkelőhelyeken is törvényes módon, akkor a zöldhatárok lezárásra kerülnek. A 
zöldhatár lezárását követően, úgy gondolom, jelentős nyomás történik megint. Lehet, 
hogy lesz áttörési kísérlet. Jól látjuk a különféle tv- és híradásokból, hogy más 
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országokból is a rendőri intézkedések figyelmen kívül hagyásával jönnek be 
tömegesen az országokba. Tehát egyértelmű, hogy egy ilyen helyzet kialakulhat, a 
másik reakció feltehetően az, hogy az embercsempészek ki fogják hagyni 
Magyarországot ebből az irányból és más irányba fogják vinni a tömegeket. 

A kerítés összege. A kerítés összegével forintra el tudunk számolni. Az lenne a 
kérésem, hogy a büntetés-végrehajtási intézet az, amely ezt a teljes feladatot ellátja a 
kiválasztástól a beszerzésig a fizetésig és az összevont erőknek, a humán-erőforrásnak 
a biztosításáig. Ezt a bizottságnak meg fogom küldeni, mert ez naponta változik 
annak a függvényében, hogy milyen gépet vásárolunk vagy milyen gépet veszünk 
kölcsön és igénybe és milyen anyagok kerülnek beépítésre. 

Tehát ezt amennyiben igényli a tisztelt bizottság, akkor akár heti 
összefoglalásban vagy a végén egy összegben, ahogy kívánják, úgy tudjuk adni, mert 
naprakészek vagyunk, naprakészen van vezetve a kiadás.  

Harangozó úr kérdései. Tisztelt Képviselő Úr! Egyértelmű ez a 
belügyminiszteri rendelet. Miután semmilyen járványt, egészségügyi járványt nem 
tapasztaltunk, ugyanakkor viszont úgy éreztük, hogy a nemzetbiztonsági 
érdeksérelem bekövetkezik, az állam rendjének, az államhatár rendjének védelme 
érdekében - ez benne van rögtön az 1. § 1. mondatában, ez kiolvasható és 
megtalálható - tehát mi úgy gondoljuk, hogy nemzetbiztonsági érdek az, ami ezt 
előírta, és ez lebontva közvetlenül az államhatár rendjének védelme. Tehát azt 
hiszem, hogy ez egyértelmű választ ad. 

A másik az, hogy most, jelen pillanatban nem 100 000, hanem 84 100 ember 
az, aki közvetlenül Magyarországon nem került regisztrációra annak a feltételezésnek 
az alapján, hogy már Görögországot és Horvátországot, más EU-s országot megjártak, 
feltéve azt, hogy itt elvégezték azokat a feladatokat, amit egyébként a szerb határon 
belépőkkel korábban darabszámra elvégeztek. 97 százalékos volt Magyarországon a 
regisztrációk száma.  

Magyarország egyedül több embert regisztrált a szerb határon történő átlépés 
során, mint amennyit az Európai Unió összes többi országa együttvéve. Tehát azt 
gondolom, hogy ez egy kiválóan működő rendszer volt és megfelelő volt. 

Mi akadályozta ezt meg? A tömeg egyik pillanatról a másikra rendkívül 
agresszívvé vált, és nincs jogszabály arra, hogy ha nem akarja átadni a kívánt 
adatokat, ha nem akar ujjnyomatot adni, illetve ha nem hagyja magát lefényképezni, 
akkor milyen erőszakot alkalmazhatunk ezzel szemben. Miután az Unió nem írja elő 
az erőszak alkalmazásának lehetőségét és ezek az emberek ezt agresszíven 
megtagadták, ezért nem tudjuk most ezt teljesíteni.Tehát ez egy nagyon fontos 
kérdés.  

Kérdés volt a röszkei tömegoszlatás kivizsgálása. Természetesen nemcsak 
vizsgáltuk, hanem folyamatosan figyelemmel is kísértük, hogy törvénysértés ne 
alakuljon ki. Nagyon érdekes módon felmerült, hogy a vízágyú vízsugara átment szerb 
területre. Nem tudom, előtte figyelték-e, hogy van szerb területen egy agresszív 
tömeg, amelybe nem lép be a helyi hatóság, és ez az agresszív tömeg első lépésben 
beton-, kődarabokkal, márványdarabokkal ostromolja a magyar rendőrséget két 
határkerítésen keresztül. Kettő határkerítésen keresztül! Tizennégy rendőr sérül meg 
ezekben a támadásokban anélkül, hogy egyetlen egy menekültet is megsértettünk 
volna. Majd ez az agresszív tömeg első lépésként átszakítja a szerb oldalon lévő 
határkerítést, teljes egészében kitöri, ezt követően átjön arra a zónára, amit mindkét 
ország nyitva tart - határnyiladéknak nevezik - és amelyre nem lehet semmit építeni, 
majd eljut a magyar kerítéshez, ezt a magyar kerítést is átszakítja, kitöri teljes 
egészében és bejön magyar területre mindenféle engedély nélkül rendkívül 
agresszívan, támadó jelleggel. Azt gondolom, hogy a határrendészetünk a 
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törvényeknek megfelelően végezte a feladatát és úgy végezte a feladatát, hogy közben 
a saját testi épségét folyamatosan veszélyeztették. Tehát azt gondolom, a kivizsgálásra 
a szerb kollégákkal közösen kell majd kitérnünk, ha nyugalomra kerül ez a helyzet, 
kitérve arra, hogy Szerbia oldaláról hogyan volt lehetséges, hogy a magyar 
rendőrséget megostromolják, hogyan volt lehetséges, hogy ezek az emberek áttörnek 
két kerítést is, amely nem azt szolgálta, hogy ők azt valamilyen módon igénybe 
vegyék. Azt gondolom, hogy a kialakult helyzetnél figyelembe kell venni ezt.  

A következő kérdés, hogy Horvátországban hasonló lesz-e a helyzet. Nagyon 
bízom abban, hogy nem. Én bízom a horvát rendőrségben, a horvát 
határrendészetben és bízom abban, hogy ők fel tudják majd tartani a tömeget, hogy 
ne kerüljön ostrom alá a magyar rendőrség vagy katonaság a határ túloldaláról.  

Egy másik kérdés, hogy a horvátok hogy lépték át a határt. Vannak nemzetközi 
egyezmények, hogy milyen módon lehet egymás területén szolgálatot ellátni. Ezeket a 
nemzetközi egyezményeket be kell tartani. Mi a horvát kollégákkal rendkívül 
hatékonyan működtünk együtt, hisz a magyar rendőrség volt korábban a turisztikai 
időszakban az Adriai-tenger mellett, illetve a horvát rendőrök is a Balaton mellett 
teljesítettek szolgálatot. Nagyon jó az együttműködés. De ezt nemzetközi egyezmény 
és szerződés a két főkapitány együttműködésére bízza, ehhez hozzájárul még a prümi 
egyezmény is, amelynek az alapján lehet más ország területén rendőri feladatot az 
adott rendőrség munkatársaival közösen elvégezni. De itt nem ez történt. Itt az 
történt, hogy egy komplett vonatszerelvényt, a közlekedési szabályok, a határvédelmi 
szabályok, a rendőrségi egyezmény megsértésével áttoltak Magyarországra 
rendőröstől az 1800 illegális migránssal együtt. Ezt egyetlen egy nemzetközi jog sem 
teszi lehetővé. (Dr. Harangozó Tamás: A vonat véletlenül ott volt!) Nincs ilyen 
nemzetközi jog, amely ezt lehetővé teszi, ez az ország szuverenitásának megsértését 
jelenti. Tehát erre kell gondolnunk. Nem csináltunk belőle olyan rendkívüli 
eseménysort, amely akár jogilag indokolt lett volna, hisz az első lépésünk az volt, hogy 
a horvát rendőr kollégákat, akik nyilván utasításra cselekedtek, szépen busszal 
visszaszállítottuk a saját hazájukba, azokat a migránsokat pedig, akik átjöttek, 
menekültként kezelve továbbszállítottuk. No, de a vonatszerelvény és a vonat vezetője 
azért az más kérdés, mert ő nemcsak ezeket a nemzetközi szabályokat, hanem a 
nemzetközi közlekedési szabályokat is oly mértékben megsértette, amit már nem 
tudunk a büntető törvénykönyv kerete nélkül rendezni. Tehát ez történt. Amint 
említette a képviselő úr, a törvényeket be kell tartani. Ennek megfelelően nemcsak a 
belügyminiszternek, a miniszterelnöknek, még a mozdonyvezetőnek is.  

Kettős határzár. A kettős határzár a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy van egy 
határkerítés, közte van valamilyen mezsgye, járőrútvonal, vagy valami és van mögötte 
még egy kerítés. Ilyen kettős határzár van például a spanyol-marokkói határon, van 
egy hatméteres kerítés elől, ahol vannak könnygázszóró palackok beépítve az 
oszlopba, világítás van, illetve megfelelő hangszórók vannak, hogy tudjanak 
kommunikálni a támadókkal és mögötte van egy járőrútvonal, hogy azonnal tudjanak 
reagálni, a másik oldalon pedig van még egy kerítés, ez a kettős kerítés, hogy 
megakadályozzák az elmenetelt. Nálunk ilyen nincs. Lehet, hogy ez egyesek szerint 
sajnálatos, mások szerint nem sajnálatos, de ilyen nincs. Nálunk egy kerítésvonulat 
van, az egy kerítés különféle módon van megerősítve. Van egy drótháló, van egy 
úgynevezett gyalogsági drót, amely a tövében van és van a tetején egy hattyúnyaknak 
nevezett szerelvényen egy másik pengés NATO-drót. Ez egy kerítés, tehát nincs 
közötte semmilyen út, nincs közötte semmi más, ez nem számítható duplakerítésnek. 
Hisz az sincs benne a kormányhatározatban, hogy ennek betonalja legyen, az sincs 
benne, hogy milyen alapokon nyugodjon. A magasság volt meghatározva, a magasság 
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meghatározása jelen pillanatban nem lett túllépve, pont annyi, amennyit a 
kormányhatározatban szerepel.  

A kétségbeesésről volt még szó. Azt gondolom, hogy nem kétségbeejtő a 
helyzet. Mi legalábbis nem estünk kétségbe. Ennek megfelelően a törvények és a 
szabályok szerint végezzük a munkánkat és azt mondom mindenkinek, hogy a magyar 
rendőrség a jogszabályi keretek között kiválóan végzi ezt a munkát. Ezt onnét is lehet 
mérni, hogy rendkívül sok nemzetközi elismerést kaptunk. Nemzetközi elismerést 
azért, hogy a rendőrség türelmesen, törvényesen járt el és ennek megfelelően a 
tevékenységét csak dicsérik egész Európában. 

Bakondi úrral kapcsolatos az utolsó kérdés. Kérem szépen, a magyar 
rendőrségnek senki más nem adhat közvetlen utasítást, csak a belügyminiszter. Ez a 
rendőrségi törvényben van szabályozva és eseti jelleggel a kormány is a 
belügyminiszteren keresztül, a belügyminiszter közreműködésével adja ki az 
utasításait. Én Bakondi úrtól nem kaptam semmilyen utasítást, és én nem adtam 
tovább a rendőrségnek semmilyen utasítást Bakondi úr részéről. Arra majd a 
főkapitány úr a saját jogán válaszol, hogy ő kapott-e ilyet, de erősen kétlem, biztosan 
tudnék róla, a szolgálati út betartásával történne, amilyen fegyelmezett a tábornok úr. 

A másik dolog az, hogy ki nyilatkozik, és mit nyilatkozik. Egyértelmű, hogy 
mindenkinek szabad joga van, szólásszabadság van Magyarországon. Hogy ki mit 
nyilatkozik, ezt nem szeretném semmilyen módon véleményezni. (Szabó Timea: De 
nem zavarja?) Gondolja, hogy a szólásszabadságot én korlátozni szeretném, 
bármilyen tényezőkét? (Szabó Timea: Az ön munkáját befolyásolja!) 
Elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt az alkotmányos alapjogot bármilyen módon 
kétségbe vonnám bárkitől. És milyen alapon mondta, mint főtanácsadója a 
miniszterelnöknek? Úgy gondolom, erre a kérdésre nem én vagyok hivatott 
megválaszolni. (Dr. Harangozó Tamás: Pedig meghallgatnánk!) 

Van még egy kérdés, ez pedig az egyiptomi állampolgárok kérdése. Mi 
nyilvántartásokból dolgozunk, és a nyilvántartásokból tudjuk pontosan megmondani, 
hogy hány javaslatot írok alá az elnök úrnak a magyar állampolgárságról, illetve hány 
ilyen jellegű kérés megy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól. Minden egyes 
rész dokumentálva van. De mi az állampolgárságot jelöljük és a magyar Alaptörvényt 
is figyelembe véve nem írjuk be, hogy ki milyen vallású. Tehát csak az 
állampolgárságot írjuk be. Ennek megfelelően tudom ezt a számot mondani. Az, hogy 
ezek közül hányan más vallásból, hogy jöttek, erre más tárca esetleg tud rá válaszolni, 
én nyilvánvalóan nem. Egyértelmű, hogy a nyilvántartásunk pontos, feddhetetlen és 
állampolgársági nyilvántartás van. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni: az 
állampolgársági lehetőség törvényes keretek között működik, és hogy a törvényes 
keretek között ki tesz erre javaslatot, azt jogszabály határozza meg, nem a 
belügyminiszter tett rá javaslatot. Köszönöm szépen. Idáig eljutottunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Harangozó alelnök 

úr már feszegette ezt a 1401/2015. (Korm.) határozatot, ami a kerítésépítésről szól, 
ahol önnek és Varga Mihálynak szabják feladatul, hogy intézzék ezt. De hát azt láttuk, 
hogy egyszercsak megjelent ott a Magyar Honvédség is, és ott tevőlegesen részt vettek 
a kerítés építésében.  

Kérdezem önt, miniszter úr, utasította-e közvetetten vagy közvetlenül a 
vezérkari főnököt olyan parancs kiadására, hogy a Magyar Honvédség ott 
megjelenjen. Tud-e ön arról, hogy a miniszterelnök közvetlen utasította a vezérkari 
főnököt erre a feladatra, hiszen mégiscsak ön volt az előkészítője ennek a munkának. 
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Meg tudná-e nekem mondani, hogy ön szerint milyen jogszabály alapján építette a 
Magyar Honvédség a kerítést?  

Szeretném azt is megtudni, azt majd nyilván megtudjuk, hogy mennyibe kerül, 
de hogy kitől rendelték a drótot, azt a drótot. Szerintem az nagyon fontos, hogy ön 
eljött. Csak jelzem elnök úrnak, hogy a honvédelmi miniszternek vagy a vezérkari 
főnöknek is itt kellene ülnie, mert az önök által elfogadott törvény értelmében a 
Magyar Honvédség 1000, illetve 3000 fő feletti mozgósítása esetén azzal egy időben a 
honvédelmi miniszternek meg kell itt jelennie és beszámolni arról, hogy mit is 
tesznek a Magyar Honvédséggel. Szerintem előbb-utóbb nem kerülhető az el, és talán 
jobb lett volna, ha a belügyminiszter úrral egy időben a honvédelmi miniszter és a 
vezérkari főnök is itt ül és beszámol arról, hogy hogyan és miként mozgósították a 
Magyar Honvédséget.  

Ön nagyon szépen beszélt a rendőrségről, ami szerintem helyes, örülök, hogy 
van a kormányoldalon olyan, aki szépen beszél a rendőrségről. Nem mindig 
tapasztaltuk ezt. De kerülte a Terrorelhárítási Központ nevének kiejtését, amiről azt 
tapasztaltuk mostanság, hogy ugyan rendőri szerv, de mégis valamilyen speciális 
státusa van.  

A hírek szerint a röszkei események, amiről ön beszélt, és én egy dologra, ha 
megengedi, miniszter úr, fölhívnám a figyelmét. A Magyar Televízió Híradóját és a 
Magyar Televíziót semmiképpen sem tekinteném sem ebben, sem más ügyben 
autentikus forrásnak. Tehát érdemes áttekinteni más televíziók felvételeit is, és a 
Híradóban elmondottak se tévesszék meg önt, mert nem minden esetben egyébként 
azt mondják, ami a valóság. Szóval más beszámolók alapján, újságírói, magyar és 
külföldi újságírói beszámolók alapján, felvételek alapján az rajzolódik ki, hogy a 
Terrorelhárítási Központ munkatársai vettek aktívan részt a menekültekkel való - 
mondjuk azt - nonverbális kommunikációban, és akkor nagyon szépen fejeztem ki 
magam.  

Tehát a TEK-es kollégák voltak azok, akik ott erőteljes akcióban vettek részt. 
Vizsgálja-e ön a Terrorelhárítási Központ kollégáinak felelősségét, részvételét abban, 
azokban az eseményekben, melyek egészen máshogy látszódtak. Kinyitották, 
beengedték, megköszönték, majd jött a TEK és ütött. - Többen is ezt írták le. 
Újságírók is ezt erősítették meg. 

Vizsgálja-e ön az újságírókkal szembeni fellépést a röszkei események 
kapcsán? Nem is azt, mert nyilván volt olyan külföldi újságíró, aki azt mondta, hogy 
még akár el is fogadható, hogy kap egy fejest akkor, amikor éppen események 
zajlanak, hanem hogy utána… Ön nagyon tiszteli a szabadságjogokat és a 
szabadságot. Ön ezt mondta.  

Utána volt olyan, emlékeim szerint lengyel újságíró, aki beszámolt arról, hogy a 
szabadságát kellően sokáig korlátozták, mert ott őket előállították és faggatták. Volt 
közöttük osztrák újságíró, volt lengyel újságíró és volt a szerb televízió munkatársa, 
akit állítólag bántalmaztak is ott, Röszkénél. Ezekben az ügyekben - és szeretném 
hangsúlyozni, hogy a sajtónak az a dolga, nem barát, az a dolga, hogy beszámoljon 
mindenről. És nekik ott kell lenniük és ott is vannak szerencsére minden 
konkfliktushelyzetben, hozzáteszem, nemcsak Magyarországon, hanem Szíriában, 
Afganisztánban mindig ott voltak, különben ha nem lettek volna ott, nagyon sok 
mindenről nem tudtunk volna. Tehát az, hogy a röszkei eseményeket sok tekintetben 
máshogy is láthatja a világ, az köszönhető a sajtó munkatársainak is. 

Vizsgálja-e ön, hogy az újságírókkal szemben ott a helyszínen milyen 
atrocitások történtek, és utána az előállítások és a velük szembeni gyanúsítások 
miképpen állnak?  
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Ön azt mondta, miniszter úr, hogy a szerb-magyar határnál azért kellett 
kerítést építeni, mert a szerb kollégák regisztráció nélkül simán átengedték a 
menekülteket Magyarország területén és valahogy ezt meg kellett állítani. Viszont azt 
is állítja, hogy a magyar hatóságok azzal a feltételezéssel élnek, hogy Horvátországban 
viszont regisztrálják ezeket az embereket. 

Ha ez így van - ön ezt mondta a beszámolójában -, akkor ha feltételezik vagy 
gondolom, sejtik is vagy tudják is, hogy Horvátország regisztrálja a hozzájuk érkező és 
onnan hozzánk érkező menekülteket, akkor miért kell kerítést építeni? Akkor ők 
benne vannak a rendszerben. Akkor nem igazán értem a kettő közötti összefüggést. 
Ehhez kapcsolódóan: Szlovéniához miért kellett próbakerítést építeni? Mi az, hogy 
próbakerítés? Mert szerintem ez egy érdekes fogalom.  

Érdeklődni szeretnék, miniszter úr, hogy javult-e már a határon szolgáló 
rendőrök - nem a TEK-esek -, konkrétan a rendőrök ellátása. Bár ön azt írta nekem 
írásbeli kérdésre, hogy minden nagyon rendben van, de tudjuk, hogy semmi sincsen 
rendben.  

Sokszor kellett a rendőröknek kukoricásban éjszakázni, olyan ételt kaptak, ami 
az igénybevételnek nem felelt meg, miközben - és ezt nem tudom, talán meg tudják 
nekem erősíteni -, igaz-e, hogy a TEK munkatársai a Novotelben pihennek? Ezt 
szeretném megtudni. 

És ha igaz, akkor ki állja a számlát? És nem lehetne, ha igaz -, nem tudom, 
hogy igaz-e, ön ezt meg tudja erősíteni -, hogy csere van? Tehát hogy azok a rendőrök 
mennek a Novotelbe, akik tényleg dolgoznak, és akkor a TEK-esek esetleg olyan 
szállásokra, ahol eddig a rendőrök voltak, akik ott szolgálnak a határon? 

Bár Bakondi kolléga úrról nagyon sok elhangzott, azt nem mondom, hogy jó, 
inkább, hogy sok minden elhangzott, indult-e vele szemben bármilyen eljárás? Mert ő 
azért olyanokat mondott a magyar közvéleménynek, ami konkrétan semmilyen 
módon nem igazolódott. Hergelte az embereket és a közvéleményt azzal, hogy 
gyerekeket dobáltak, és hergelte a közvéleményt karöltve a kormányszóvivővel azzal, 
hogy itt mindenféle terroristák vannak.  

És ha már a terroristáknál tartunk, miniszter úr, őszintén nagyon remélem, 
hogy lesz egy olyan bizottsági ülés, ahol az arra illetékes szerv is megjelenik, aki végre 
elmeséli nekünk, hogy akkor most fogtak-e terroristát, előállítottak-e terroristát, 
meggyanúsítottak-e valakit korábbi, terrorszervezethez való kötődésért. Ne a határral 
kapcsolatos dolgokról beszéljünk, hanem olyanokról, akikről tudják, hogy korábban a 
hazájukban vagy más országban terrorcselekményt követtek el, mert azt gondolom, 
hogy a közvéleménynek mégiscsak joga van tudni arról, mert nagyon könnyen 
dobálóznak kormányzati szervek azzal, hogy így terrorista meg úgy terrorista, de akik 
egy kicsit is foglalkoztak ezzel a dologgal, pontosan tudják, hogy nagyon-nagyon 
óvatosnak kell lenni ebben az ügyben, mert ez könnyen félrevihet bennünket akkor, 
amikor olyanokról van szó, akik nem terroristák, és amikor aztán tényleg 
odakerülünk, hogy valóban vannak terroristák, önök amikor volt bizottsági ülés ezzel 
a témával kapcsolatosan, egy kicsit máshogyan nyilatkoztak.  

Most nem emlékszem, azt hiszem, zárt ülés volt, tehát nem beszélhetek annak 
a tartalmáról, de azért ebben az ügyben kellene valamit mondani. Én azt nagyon 
fontosnak tartom éppen ezért, hogy ha önök azt látják, hogy terrorveszély van a 
magyar határon, ha ezt látjuk, ha nap mint nap ezt harsogja leginkább a közszolgálati 
televízió, hogy itt mindenféle csúnya, rossz, gonosz terrorista emberek jönnek, akik 
rosszat akarnak a magyar polgároknak, akkor lehet, hogy nem kellene a határ 
környékére a magyar oldalról sem odaengedni embereket addig, amíg ott nem 
regisztrálnak vagy nem szűrik meg az oda beérkezőket, nem, miniszter úr?  
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Tehát nem úgy gondolja, hogy ha az önök álláspontja szerint terrorveszély van 
a magyar határon, akkor kellő fellépésre van szükség? Azt tudom támogatni. Tehát ha 
önök azt érzékelték titkosszolgálati információkból vagy a Terrorelhárítási Központ 
információiból, hogy a határra érkezők között nagy számban terrorgyanús és 
terrorista elemek vannak, akkor ott fel kell lépni, de az nem megoldás, hogy 
mindenkire, aki egyébként nem tetszik a jelenlegi hatalomnak, azt mondják, hogy 
terrorista. 

Végül pedig azt szeretném, ha világossá tennénk, hogy lehet, hogy vannak 
olyan belügyminisztériumi, külügyminisztériumi szervek, amelyek azt mondták, hogy 
nagyon remek munkát végez a magyar kormány, de azért van néhány kevésbé fontos, 
nyilván nem annyira lényeges szerv, mint az ENSZ, ennek a Menekültügyi 
Főbiztossága, amely több alkalommal is felajánlotta a magyar kormánynak a 
segítségét. Én magam is találkoztam egyébként olyanokkal, akik mondták, hogy 
felajánlották a segítséget a magyar kormánynak, de a magyar kormány nem fogadta el 
azt. A kritikákat, miniszter úr, melyek a barátoktól jönnek, a nyugat-európai 
szövetségesektől, legyenek ők konzervatívak vagy éppen szociáldemokraták, azt 
gondolom - nyilván ön csak közvetíteni tudja Szijjártó Péternek eme mondatomat 
vagy tanácsomat -, sokszor érdemes megfontolni. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar 
rendőr rosszul végzi általában a dolgát. Ezt senki nem mondta! A magyar rendőrök, 
nyilván a katonákkal együtt, tették, amit parancsoltak nekik. Hogy ez a parancs 
alapjogilag, alkotmányjogilag megalapozott-e, ezen van közöttünk vita. Ma is azt 
gondolom, hogy a Magyar Honvédségnek nincs alkotmányos felhatalmazása arra, 
hogy ott legyen, az meg pláne nem fogadható el számomra, mint volt honvédelmi 
államtitkár, hogy a rendőrség utasítgassa a katonákat. A világon nincs ilyen! 
Tudomásul vettük, hogy önök ezt a döntést hozták, de ettől nyitottnak kell lenni és 
meg kell hallgatni azt, amit egyébként az ön által csak per emberi jogi szervezetnek 
hívott, egyébként kritikát megfogalmazó szervezetek mondanak. Ezek segítenek a 
későbbiek folyamán is, azt gondolom.  

Egyébként kérem, hogy adja át - hogy mondjam - tiszteletünket azoknak az 
embereknek, akik ott szolgálnak, ez szerintem nagyon fontos. Ők nem tehetnek arról, 
ha a kormányzat rossz döntéseket hoz. Az pedig nagyon fontos, hogy vegyék igénybe 
azoknak a szervezeteknek a munkáját, akiknek van ebben tapasztalatuk. Főleg azért, 
mert a rendőrséggel és a hadsereggel csak az erő oldalát lehet ennek az ügynek 
kezelni. A valódi humanitárius oldalát olyan szervezetekkel kell kezeltetni, akik ehhez 
értenek. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának van ilyen tapasztalata. Amikor 
Röszkén jártunk, azt láttuk, hogy mindenki feszült volt, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal egyetlen egy ajtón keresztül engedte be az embereket, 
nagyon lassú volt a regisztráció. Úgy tudom, hogy az Európai Unió ehhez tud 
segítséget adni. Vegye igénybe a magyar kormány azokat - hogy mondjam - az 
eszközöket, amelyeket akár az ENSZ, akár az Európai Unió segítségként ad.  

Annak pedig külön örülök és köszönöm a miniszter úrnak, hogy végre volt egy 
olyan kormánytag, aki világossá tette, hogy az Európai Unió igenis támogatta 
Magyarországot a külső határainak megvédésében több milliárd forinttal. Szerintem 
ez egy lényeges momentum, mert az elmúlt 2-3 hónapban nem hallgattunk mást, 
minthogy a csúnya, gonosz Európai Unió. Miniszter úr, kérem, segítsen nekem 
abban, hogy megértessük azokkal, akik ezt nem értik. Az Európai Unió mi is vagyunk. 
Amikor az Európai Unió külső határát védjük, akkor védjük a magyar határt, amikor 
a magyar határt védjük, akkor védjük az Európai Unió külső határát is. Ezt nem lehet 
összekeverni.  

Abban pedig önnek, mint belügyminiszternek szerintem nagyon fontos szerepe 
lesz, hogy az európai partnerek segítségét kérje, ha valamit nem tudunk megoldani. 
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Senki nem mondta, hogy ezt a kérdést egyedül kell Magyarországnak megoldania! 
Meg kell próbálni normális, értelmes párbeszédet folytatni a partnerekkel. A 
külügyminiszternek ez nem sikerült, ez most egy olyan ország, ahol, úgy látszik, a 
belügyminiszter talán több sikerrel fog járni, amikor normális beszélgetésről van szó. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még a bizottsági tagok közül olyan, aki kíván kérdezni. (Senki 

sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor Szabó Timea. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Belügyminiszter úr, 

köszönöm a beszámolót én is és lenne néhány kérdésem. 
Csatlakoznék az előttem megfogalmazott kérdéshez a röszkei - úgynevezett - 

áttöréseknél az újságírók bántalmazásával, illetve elzárásával kapcsolatban. Ugyanis a 
médiaalkotmány, a sajtószabadság és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 
törvény kimondottan tiltja azt, hogy egy újságírót azért előállítsanak és, ahogy 
előfordult ezekben az esetekben, egész éjszakára bebörtönözzenek azért, mert a 
közvélemény tájékoztatása közben akár átlépte a határt. Ugyanis ez volt a legtöbb 
nyilatkozó rendőr indoka arra, hogy miért kerültek ők előállításra, illetve elzárásra. 
Tehát a magyar törvény is kimondottan tiltja az újságírók ilyen formájú büntetését. 
Mégis hogy fordulhatott ez elő? Folyik-e vizsgálat és mit gondol erről a miniszter úr? 

A horvát rendőri incidenssel kapcsolatban már elhangzott néhány kérdés. Azt 
kérdezném, hogy megtörtént vagy nem történt meg a horvát rendőrök lefegyverzése. 
Ezt is többek között Bakondi úr, a magyar kormány már Benny Hillként működő 
komikusa nyilatkozta többek között, amit maga az ORFK is, ha jól értelmeztem, 
cáfolt. Ha jól hallottam, a horvát rendőrök visszakíséréséről volt szó, lefegyverzéséről 
nem. 

A belügyminiszter úr szerint a tranzitzóna Magyarország területe-e vagy nem? 
Azért kérdezem ezt, mert ellentmondó információkat kaptunk kormányzati forrásból 
arra vonatkozóan, hogy a magyar állami szervek most Magyarország területének 
tekintik-e ezt. Sokszor hivatkoztak arra, hogy a reptéri tranzitzónához hasonlóan ez 
nem Magyarország területe. Akkor ez sem Magyarország területe. Akkor viszont azt 
kérdezném, hogy az ott regisztrált menekültekkel miért íratnak alá egy olyan 
kérdőívet, amiben elismerik, hogy ők illegálisan léptek be Magyarország területére. 
Ezt magam láttam, ott voltam az első nap a röszkei tranzitzónában és láttam egy ilyen 
kérdőív-szerű dolgot, dokumentumot, amit aláíratnak a menedékkérőkkel. 

A belügyminiszter úr azt mondta, hogy a tranzitzóna rendelkezésre áll és ott 
kellene mindenkinek átjönnie, nem a zöldhatáron. Nem tudom, milyen feltételezés 
az, hogy egy arab országból ide menekülő ember több hónapos út után egyébként, 
nem feltétlenül beszélve a magyar nyelvet, megtalálja a kijelölt tranzitzónát, és őt 
miért kell, a nemzetközi egyezményekkel szemben is büntetni. Ha Magyarországról 
netalán abba az irányba menekülne egyszer valaki, vagy, mondjuk, a belügyminiszter 
úr kerülne olyan helyzetbe, hogy oda állítanák a szíriai határhoz, hogy találja meg az 
arab írással leírt feliratok alapján, hogy melyik az a határátkelő, ahol át kellene kelnie, 
akkor azt vajon megtalálná-e. Különös tekintettel arra, hogy tudjuk, a genfi 
egyezmény 31. cikkelye kimondottan tiltja, hogy egy menedékkérőt azért büntessenek 
meg, mert illegálisan lépte át a határt és van ennek egy kiegészítő kommentárja, 
amely szerint ez még akkor is így van, ha egyébként egy olyan országon keresztül 
közelíti meg ebben az esetben Magyarországot, ahol konkrétan nem üldözik, azaz 
Szerbia - csak megelőlegezem a belügyminiszter úr válaszát - Szerbia vagy 
Görögország felől, de ahol nem áll fenn működő menekültrendszer, ahogy sem 
Szerbia, sem Görögország esetében nem áll fenn. 
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Szeretnék kérdezni azzal kapcsolatban is, hogy a belügyminiszter úr szerint 83 
ezren nem regisztráltak az ide érkező menedékkérőkből és azért nem tették meg ezt a 
belügyminiszter úr szerint, mert feltehetően Görögországban - most idézem, amit ön 
mondott - vagy Szerbiában már regisztrálták. (Dr. Pintér Sándor: Horvátország!) 
Horvátországban regisztrálták őket. 

Belügyminiszter úr, tudjuk azt, hogy létezik az Eurodac-rendszer, az 
ujjlenyomatos rendszer, aminek segítségével egy másodperc alatt ki lehet deríteni azt, 
hogy valakit regisztráltak vagy nem. Kérdezem azt, hogy akkor miért nem ellenőrizték 
ennél a 83 ezer embernél azt, hogy kizárjuk azt, hogy feltehetően regisztráltak vagy 
nem. (Közbeszólások.) 

Ott voltam, és ezek az emberek együttműködnek, sőt, a BÁH nyilatkozata 
szerint is együttműködnek, hiszen azért 171 ezren regisztráltak ebben, szóval miért 
nem lehet akkor ezt ellenőrizni? A terrorizmussal kapcsolatban én is azt kérdezném, 
hogy itt napvilágot láttak olyan sajtóhírek, hogy elfogtak terrorizmussal gyanúsított 
illegális migránsokat. 

Volt egy konkrét ügy, ahol a közmédiában már előbb jelent meg az, hogy azt a 
bizonyos személyt terrorizmus gyanújával fogták el, mint hogy az a személy erről a 
vádról tudott volna, és nemcsak az a személy, hanem a védője sem tudott arról. 
Délelőtt megjelent a médiában ez a hír, és csak délután emelt a rendőrség vádat 
ebben az ügyben. Hogyan fordulhat elő, hogy az M1 Híradó előbb tudja azt, hogy kit 
vádolnak terrorizmussal, mint maga a vádlott?  

A rendőrök ellátásával kapcsolatban szeretném én is utolsóként megkérdezni 
azt, hogy én a Facebookon keresztül már intéztem egy szívküldi üzenetet a 
belügyminiszter úrnak, amikor is a röszkei kukoricaföldön valóban találkoztam egy 
olyan rendőrrel, aki este 6-kor jött oda hozzánk, hogy van-e nálunk calcium- vagy 
magnéziumtabletta - azt hittük, hogy valaki beteg -, kiderült, hogy azért kérdezi, mert 
ő reggel óta nem evett és legalább legyen valami a gyomrában. 

Ezek után kérdezem a belügyminiszter urat, hogy javult-e azóta a rendőrök 
ellátása. Hogyan kapják meg ezek a rendőrök azt az állítólagos 5000 kalóriát, amit 
egyébként élő ember nem tud egy nap elfogyasztani, és tettek-e valamit annak 
érdekében, hogy javuljon ez a helyzet? 

Szintén rendőröktől hallottam ott, Röszkén, hogy hiába kérnek segítséget a 
Belügyminisztériumtól például egészségügyi ellátás vagy tolmács tekintetében, erre 
hetekig nem kaptak választ. Nyilván a röszkei állomáson ez a nyomás már enyhült, de 
akár a horvát határon vagy más helyen továbbra is fennállhat. Szándékozik-e a 
Belügyminisztérium nagyobb segítséget nyújtani a határon szolgáló rendőröknek 
ebben az ügyben? Hiszen érthető módon nem tudnak kommunikálni arab vagy más 
nyelven az ideérkező menedékkérőkkel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv és a tisztelt bizottság kedvéért 

szeretném emlékeztetni a bizottságot, mert a képviselőnő nem volt mindig itt, hogy 
többször folytatott a bizottság meghallgatást, ahol a BÁH főigazgató asszonya 
többször beszámolt arról, hogy élesen elválik az illegális határátlépők viselkedése az 
Angela Merkel szerencsétlen nyilatkozata előtti és utáni időszakra. Amíg Angela 
Merkel nem nyilatkozott arról, hogy bárkit befogadnak, aki azt mondja, hogy 
Szíriából jön, addig 97 százalékban tudtunk regisztrálni, de a BÁH főigazgató 
asszonya határozottan állította többször - adatokkal alátámasztva -, hogy ez után a 
nyilatkozat után nem voltak együttműködők az illegális határátlépők. A bevándorolni 
szándékozók egész egyszerűen megtagadták a regisztrációba vételt.  

Tehát ezt többször ellenőriztük a bizottságban, többször volt erről szó, csak 
nem volt a képviselő asszony mindig itt, és csak szeretném tájékoztatni, hogy az az 
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állítás, hogy az illegális bevándorlók együttműködőek, kizárólag az Angela Merkel 
nyilatkozata előtti időszakra vonatkozik, utána nem. (Jelzésre:) Természetesen 
megadom a válasz lehetőségét a belügyminiszter úrnak. 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Köszönöm a 

kimerítő kérdéseket. Ennek megfelelően szeretném mindjárt az első kérdésre 
megadni a választ, hogy a Magyar Honvédség vezérkari főnökét a belügyminiszter 
sem közvetlenül nem irányítja, sem másképpen. Az együttműködés keretén belül 
tájékoztatást ad a Honvédelmi Minisztérium munkatársa különféle szinten, hogy 
milyen feladatokat látnak el a területen, és egyeztetnek a rendőrséggel annak 
érdekében például, hogy a közös járőrözést hogyan szervezik meg. 

A parancsnoklása, irányítása és vezetése minden esetben a honvédelmi 
tárcánál marad. Sem a Belügyminisztérium tárcája, sem pedig a rendőrség országos 
parancsnoka vagy irányítása ezeket nem veszi át. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Azt 
nem mondtam, hogy a vezérkari főnök saját elhatározásában bárhol kerítést épített 
volna.  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Most úgy néz ki. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Az ön számára csak, számomra nem. 

Nyilvánvalóan kapott a honvédelmi minisztertől erre való felhatalmazást, a kijelölésre 
felhatalmazást és meghatározott területre, hogy hol milyen technikai feltételek 
mellett építsen határt.  

És ha megnézi a legelső sajtótájékoztatókat, amikor Hende úrral közösen 
vettünk ezen részt, nem szabad elfelejteni. Ez az egy probléma van. Ha nem felejtjük 
el, akkor látjuk, hogy a határzárnál még a minősítés is, hogy milyen jellegűek 
legyenek ezek, közösen tartottuk. Én a rendőri részről adtam számot a sajtó 
képviselőinek, Hende miniszter úr pedig a kerítésről és a honvédség részvételéről. 
Tehát még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy én bármilyen módon 
beleszólnék a honvédség irányításába. 

A másik ilyen kérdés a mozgósítás kérdése. A mozgósítás egy speciális 
kifejezés, egy terminus technicus. Azt gondolom, hogy semmilyen ilyen jellegű 
általános mozgósítás Magyarországon nem történt. A tartalékosok tekintetében úgy 
tudom, hogy valamilyen intézkedés történt, de úgy hiszem, hogy a honvédelmi 
miniszter úr megmondja a jogszabályi és törvényes választ. 

A következő kérdés: a TEK-nek van-e speciális státusa, volt-e itt feladata? Igen, 
a TEK-nek vannak feladatai más esetben is, ha terrorgyanús személyt kell valamilyen 
tömegből kiemelnie, fegyveres személyt kell elfognia, de erre a jogszabályok 
meghatározott választ adnak. Ennek megfelelően vesz részt a TEK ebben a 
munkában. Az újságírói magatartás mind a két kérdésben felmerült, és ennek 
megfelelően szeretnék rá válaszolni. 

Ugyan az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek van egy ajánlása 
az újságíróknak, és ez az újságírói ajánlás azt mondja, hogy az újságíróknak világosan 
azonosítaniuk kell magukat, tartózkodniuk kell a tüntetés eseményeiben való 
részvételtől, és objektíven kell tudósítaniuk a kibontakozó eseményekről különösen 
élő vagy internetes adás esetén. A média munkatársai abban segíthetnek, ha kívül 
maradnak a tüntetés eseményeiből, és egyértelműen azonosítják magukat 
újságíróként. Ez az EBESZ ajánlása. Nem történt meg, mert ők a forgatag kellős 
közepén jöttek be, nem történt meg…  

 
SZABÓ TIMEA (független) (A kezeivel szemléltetve:) Ekkora kamerával? 
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DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Ne haragudjon, amikor regisztrálni 

kell az újságírónak, akkor nem a kameráját küldi be, hanem az újságírói igazolványát. 
 
SZABÓ TIMEA (független): De hogy nem lehet megismerni, hogy ő újságíró, 

ha ekkora kamera van nála? 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Nem hiszem, hogy mindenkinél 

ekkora kamera volt. Azonkívül van egy magyar szabályozás is erre a tömegoszlatás 
keretén belül. A rendőrségtől nem várható el, hogy a tömegoszlatás során a 
tömegekben lévő egyén felelősségét vizsgálja. (Dr. Vadai Ágnes: A szívemet 
melengeti végre.) Örülök neki.  

Ezért a 60. § bekezdése mentesíti a tömegben lévő egyéni felelősségének 
vizsgálatától. Tisztázzunk egy dolgot! Lehet, hogy ők hírt adtak, de ennek a 
híradásnak a keretén belül sértettek-e meg jogszabályokat? (Szabó Timea: Erre 
vonatkozik a médiaalkotmány 8. §-ának (1) bekezdése, amit idéztem.) Azt 
gondolom, hogy nálunk nem szokás a demokrácia, nálunk… (Szabó Timea: A 
miniszter úr a szólásszabadságot…) 

 
ELNÖK: Megkérhetném a képviselő asszonyt, hogy ne kiabáljon bele, hanem 

hallgassuk végig? (Szabó Timea: Csak pontosítani szeretném a kérdést.) 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Csak pontosítani szeretné a kérdést.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, egy pillanat!  
Kedves Képviselőtársam! Mi végtelen türelemmel hallgattuk az ön fejtegetését 

akkor is, amikor annak az életszerűsége fölöttébb kérdőjeles. Nekem például eszembe 
jutott, hogy ha egész nap (Szabó Timea közbeszól.) - Hallgasson, legyen szíves, végig! 

Ha én például egész nap nem ettem, akkor az első velem szembe jövő embertől 
biztos nem azt kérdezem, hogy van-e nála magnéziumtabletta, hanem azt kérdezem, 
hogy van-e nála egy darab kenyér. (Szabó Timea: Tehát az a véleménye, hogy én 
hazudtam!) Nem, csak azt mondom, hogy nagy türelemmel végighallgattuk, és azt 
mondtuk, hogy biztos van olyan éhező ember, aki először azt mondja, hogy adjatok 
magnéziumtablettát, azt szárazon különösen kellemes elfogyasztani, különösen, ha az 
ember egész nap nem evett. De végtelen türelemmel végighallgattuk ezt és a többi 
fejtegetését. 

Csak azt kérjük cserébe, hogy ne kiabáljon be a bizottsági ülésbe, hanem 
hallgassa végig (Szabó Timea: Köszönöm szépen.) a belügyminiszter úr mondandóját 
is. Ha ezt nem teszi, kénytelen leszek a legközelebbi esetleges azon kérését, amikor a 
bizottsági ülésen részt akar venni, úgy a bizottság elé tárni, hogy okulva az eddigi 
tapasztalatokból nem javaslom. Tényleg legalább a minimális udvariassági 
szabályokat tartsuk be! Folytassa, belügyminiszter úr! Nagyon kérem, hogy hallgassa 
végig, (Szabó Timea: Ezt teszem!) és ne kiabáljon bele. Köszönöm szépen. Látom! 
Tessék! 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Tehát úgy 

gondolom, van egy másik rész is ebben, az adott helyszínen meg kell nézni, hogy 
bűncselekmény elkövetésének részese volt-e. Valamennyi újságíróval szemben, 
valamennyi újságíróval szemben a rendőrség megszüntette az eljárást. Tehát nem 
folytat büntetőeljárást velük szemben. De amikor az adott bűncselekmény-sorozatot 
tömegesen elkövették a magyar határon, akkor nem zárható ki, hogy te most újságíró 
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vagy, te meg nem vagy újságíró. Azon kívül a tömegrendezvények idején, úgy 
gondolom, egyes helyeken a rendőrség nyílt lehetőséget biztosít bárkinek a 
regisztrálásra. Ezek a személyek Magyarországon nem regisztráltak, ezek a személyek 
a sajtó nyilvánosságát, a sajtószabadságot is figyelembe véve, bűncselekmény 
elkövetésével jutottak Magyarország területére. (Szabó Timea nemet int.) Igen, igen 
akkor úgy tekintettük. (Szabó Timea: Nem merek megszólalni, mert megvonja az 
elnök úr a szót, csak rázom a fejem.) 

 
ELNÖK: Bocsánat! Fejet rázni lehet, csak kérem, hogy hallgassuk tovább. 

(Szabó Timea: Hála istennek!) Abszolút! Egyszerűen csak kedvesek és udvariasak 
vagyunk egymással. (Szabó Timea: Így van!) Erre kérem önt is. Belügyminiszter úr! 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Figyelembe véve az EBESZ vonatkozó 

részeit, figyelembe véve a magyar jogszabályokat, úgy gondolom, annak a 
kivizsgálása, hogy valóban újságíró-e… És senkit nem a kamerája igazol, sem a 
fényképezője, sem a televíziós kamerája, hanem, úgy gondolom, az újságíró 
igazolványa. Ennek megfelelően jártunk el. Tehát meggyőződésem szerint nem 
történt sem a sajtószabadságban sérelem, sem az adott sajtó személyekben.  

A menekültek regisztrációja. Gyakorlatilag, mint említettem, Görögországba 
lépnek be, nem más helyütt, tehát európai uniós országból érkeznek, és európai uniós 
országból, Macedónián, Szerbián át Horvátországból jöttek a későbbiekben, amely 
ismét európai uniós ország Magyarország területére.  

A próbakerítésekről elmondtam a véleményemet. 
A rendőrök ellátása. Azzal, hogy a rendőrségnek a kukoricásban kellett 

éjszakázni, nem tudom, mi a probléma. Ezek a határrendészeti kollégák, akik a külső 
határt védik, nap mint nap megteszik ezt. Nap mint nap járőröznek éjjel és nappal. 
Nap mint nap szolgálati ellátásuk van. Ennek a szolgálatnak az ellátása során van, 
amikor fedél van a fejük felett, sajnálatosan van, amikor nem. De ez mindennapos 
tevékenység, ez mindennapos cselekedet, ez a munkaköri leírásuk, a 
feladatszabásuknak megfelelően megtörténik. Ez nem kérdés.  

(Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) Oda is eljutok, ígérem! A rendőrök ellátása. 
Elképzelhetőnek tartom, hogy volt olyan eset, biztos egy vagy két eset, amikor nem 
kapta meg egyik vagy másik személy valamilyen oknál fogva az ellátmányt. De úgy 
tudom, hogy ezek szinte azonnal reparálva lettek. Egy példáról kifejezetten tudok, 
amikor délben az éjszakai ellátmányt osztották szét, miután észrevették, hogy 
hibáztak, az éjszakai ellátmányt is megkapták, tehát dupla ellátmányban részesültek, 
megkapták a délit is és az esti ellátmányt is újra.  

A másik, hogy 5000 kalóriát egy ember nem tud megenni. Én azt gondolom, 
hogy erre én magam is vállalkozom esetenként, tehát nem hiszem… (Szabó Timea: 
Én örülök, ha a rendőrök sztéket esznek minden este!) Én nem mondtam, hogy 
sztéket esznek, azt mondtam, hogy 5000 kalóriás kiemelt ellátásuk van és a kétségek 
eloszlatása miatt ajánlottam fel csak a személyes közreműködésemet.  

Bakondi úr eljárása. Miután vagy a központban voltam, vagy a feladataimat 
végeztem, minden egyes nyilatkozatot nem ismerik, de azt el szeretném mondani, 
hogy a macedón-szerb határáttörésnél, ami szintén bejárta a világsajtót, sajnálatos 
módon élő pajzsként a hölgyeket, illetve hölgyeket gyerekekkel előre toltak. Nem 
tudom, hogy itt most mit látott a tábornok úr, de ő biztosan megfelelő választ fog 
tudni adni (Dr. Vadai Ágnes: Szerintem semmit!) erre a kérdésre. 

A másik a terrorista kérdése. Azt, hogy ki, hogyan és milyen módon terrorista, 
a büntető törvénykönyv nem határozza meg. A büntető törvénykönyv meghatározza 
azt, hogy mi a terrorcselekmény és a terrorcselekménynek megvannak a törvényi 
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tényállási elemei. Amikor ezek bekövetkeztek, akkor, azt gondolom, már lényegtelen, 
hogy most már száz éve terrorkapcsolatokkal rendelkezik, ez majd a minősítést 
követően a bírói mérlegelés kérdése. Tehát a büntető törvénykönyv törvényi 
tényállásait kell figyelembe venni. Mi ezt vesszük figyelembe. Zárt ülésen kész vagyok 
felelni minden egyes részletére, arra, hogy ki miért volt terrorgyanús, hogyan 
igazolódott, kit gyanúsítottunk meg terrorcselekménnyel és mi volt annak a történeti 
tényállása. De azt gondolom, Tasnádi államtitkár úr épp mondja, hogy 
Nemzetbiztonsági bizottsági ülésen erről mintha már tájékoztatás lett volna. (Dr. 
Vadai Ágnes: Csak én nem vagyok bizottsági tag! - Tasnádi László: Hát, arról nem 
tehetünk sajnos! - Dr. Vadai Ágnes: De ez nem így működik, államtitkár úr, hogy ön 
nem tehet arról! - Tasnádi László: Hogy? - Derültség.  - Tasnádi László: Miért, 
tehetek?) 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Arról semmiképpen sem az államtitkár úr tehet, hogy a 

Demokratikus Koalíció egyetlen képviselője sem tagja a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak. (Dr. Vadai Ágnes: Nem, arról Kövér László tehet!) Arról a választók 
tehetnek, mert ha egyébként akár csak megugrották volna a frakcióalakítási küszöböt, 
akkor mindjárt tagjai lettek volna. (Dr. Vadai Ágnes: Ezt szerintem hagyjuk az 
udvariasság jegyében!) De azt gondolom, hogy ezt ne vitassuk meg. Ha ilyen irányú 
kérés van viszont, tekintettel arra, hogy Honvédelmi és rendészeti bizottság vagyunk, 
azért is a rendőrök ülnek most itt, nem a honvédek, akkor kezdeményezek szívesen 
egy olyan zárt ülést, ahol az erről való tájékoztatást szívesen fogadjuk, sőt el is várunk, 
ha ilyen van. Erre irányult a képviselő asszony megkeresése? (Dr. Vadai Ágnes: 
Elnök úr, jelentkeztem!) Látom, csak… (Dr. Vadai Ágnes: Ha jelentkezés után is 
megkapom a szót…) Mindenképpen! (Dr. Vadai Ágnes: …elmondom, hogy mire 
irányul nekem a kérésem!) Belügyminiszter úr! 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm a lehetőséget. A következő 

kérdésként merült fel az ENSZ segítsége. Az ENSZ munkatársaival Magyarországon 
rendszeresen konzultálunk, és ennek a rendszeres konzultációnak az eredményeit 
figyelembe vesszük a mindennapos döntések során. Legutoljára például az ENSZ 
felajánlott konténereket, amely konténerek fogadását megbeszéltük. Még nem értek 
Magyarországra, remélem, hogy a későbbiekben ezek megfelelő módon 
Magyarországra érkeznek. Nemcsak az ENSZ segítségét vesszük igénybe, hanem az 
Európai Unió segítségét is. Közzétettünk egy kérést, hogy sátrakkal, egyéb 
eszközökkel a befogadó állomásokat támogassák meg. Jelen pillanatban 5 ország volt, 
amely segített bennünket. Ennek az 5 országnak a megfelelő köszönőlevelet 
elküldtem. 

A következő kérdés volt, hogy a rendőreink, illetve a katonák nem tehetnek 
arról, hogy a kormány rossz döntést hoz. (Dr. Vadai Ágnes: Így van!) Igen, ez 
biztosan így van, de szeretném hangsúlyozni, hogy én mostanában nem találkoztam 
rossz kormánydöntéssel. Azt gondolom, ezért ez nem jelent különösebb kérdést. 
Korábban láttam ilyet, mostanában szerencsére nem.  

 
ELNÖK: Belügyminiszter úr, szerintem a történelem kedvéért rögzítsük: a 

katonák és a rendőrök sem a kormány jó, sem a kormány rossz döntéseiről nem 
tehetnek. Ilyen egyszerű. Ez banalitás, csak azt gondolom… (Dr. Pintér Sándor: De 
szerencséjük van, mert most csak jó döntésekkel találkoznak! - Dr. Vadai Ágnes: De 
a belügyminiszter úr azt mondta, hogy most döntést nem hoztak, úgyhogy 
nyugodtan kiegészíthetjük, hogy a katonák nem tehetnek semmiről és amúgy is 
olyan király kormánya van ennek az országnak, hogy hajajaj! - Dr. Pintér Sándor: 
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De jól látja!) Köszönjük szépen a dicsérő jelzőket, majd külön kurzívval kérem leírni 
és kiemelni a jegyzőkönyvben, hogy Vadai Ágnes király kormányt emlegetett. 
Belügyminiszter úr! 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Talán folytatnám azzal, hogy EU-

segítség van-e. Igen, kaptunk az Európai Uniótól is segítséget a magyar-szerb 
határszakaszon 353 európai uniós vendégtiszt teljesített szolgálatot. 

Ez egyértelmű. Most is van más határunkon is, ahol vendégtiszt teljesít 
szolgálatot. Hozzáteszem, hogy ez nem egy időben történt. Jelen pillanatban 62 
vendégtiszt tartózkodik hazánkban. Ez azért mutatja azt, hogy az Európai Unió 
egyértelműsíti azt, hogy itt törvénysértések nem történnek, hiszen akkor nem adná 
ehhez a nevét, és nem adná a tisztjei támogatását. 

Támogatta-e az EU a határvédelmet? Mint az előbb elmondtam és említettem, 
a technikai háttér biztosítása jelentős mértékben az európai uniós támogatásokkal 
együtt valósult meg.  

Szabó Timea úrhölgynek: az áttörés, újságírók biztonsága, a törvény 
módosítás. Magyarországon - nem akarom ismételten elmondani, de - ez ugyanolyan 
dolog, mint ha a harctéri tudósító kimegy és eltalálja az akna, nem fogják felelősségre 
vonni az akna kilövőjét. (Szabó Timea: Nem is erről van szó.) Azt gondolom, mi 
teljes egészében teljesítettük a kötelességünket, az újságírókat megnéztük, 
igazoltattuk, miután igazolták az újságírói mivoltukat, annak ellenére, hogy a 
tömeggel együtt nem jogszabálynak megfelelően lépték át a szerb-magyar határt, 
szabadon engedtük valamennyit, és a büntetőeljárást megszüntettük velük szemben. 

A következő kérdés. A horvát rendőri incidensről: elmondtam a lényegét, 
elmondtam, hogy érkeztek Magyarországra. A rendőrség ruházatátvizsgálást nem 
tartott, külső jegyeiben lőfegyvert nem viseltek akkor magukon. (Dr. Vadai Ágnes: 
De, a képen rajta van.) Amikor a rendőrök megvizsgálták. Lehet, hogy a 
rendőröknek… (Szabó Timea: A fotón rajta van, ezért kérdeztem. - Az elnök 
közbeszól.) 

Azt gondolom, nem tudjuk, hogy a fotó hol készült, lehet, hogy még a határ 
másik oldalán készült, nem tudjuk, hogy hol készült a fotó. Miután magamhoz 
rendeltem még a rendőrkapitányság vezetőjét is, aki ott volt, az szóbeli jelentést tett 
róla hogy „külvill.” nem viseltek fegyvert, ruházatátvizsgálást nem tartottak. Tehát 
ennek megfelelően történt. Személyesen történt meg mind a megyei 
rendőrfőkapitányt, mind a villányi kapitányt, aki az adott területen felelős volt, még 
aznap este magamhoz rendeltem. Tehát saját tapasztalatom van róla, a jelentésükről. 

Tranzitzóna. Jelenleg erre nemzetközi szabályok vannak, hogy mit tekintünk 
tranzitzónának. Ezt kell elolvasni, minden egyes kérdésre választ ad, tehát a 
tranzitzóna meghatározott szempontból - ez egy jogi kifejezés, jogi értelemben nem 
tekinthető az ország területének, semleges területnek tekinthető, épp ezért vannak a 
repülőterek mellett is olyanok, akik leszállnak a repülőről, nem léphetnek be az 
országba, tranzitzónába helyezik és elküldik. De a tranzitzóna itt is azt jelenti, hogy 
bár az ország nem mondott le arról a területről, de tranzitzónának tekinti. Aki oda 
belép, jogilag nem lépett be Magyarország területére. Tehát ezt a későbbiekben is így 
tervezzük. 

Azt, hogy a zöldhatárt valahol átlépte, nyilvánvaló, hogy nem azt jelenti, hogy 
erre kijelölt határátkelőhelyen jött be. A kérdés erre vonatkozik. A kijelölt 
határátkelőhelyen jött be? Nem. Erre vonatkozik a válasz. Tehát ez egyértelmű.  

Nem tudnának nekem választ adni arra, hogy ezek az emberek, akik átjönnek 
ennyi országon és az út odavezet az átkelőhelyhez, miért a zöldhatárt választják 
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Görögország tekintetében, Macedónia tekintetében, Szerbián, Horvátországon törnek 
át, miért?  

Köszönöm szépen, most nem kérem a választ, majd a későbbiekben, de azért ez 
egy költői kérdés. A biztonságos országról. Kétféle minősítés van. Van a biztonságos 
származási ország és a biztonságos tranzitország. Egyértelmű már az egész Unióban, 
hogy aki uniós tag, egyértelműen biztonságos ország, tehát nem kérdés. A másik 
kérdés az, hogy a tagjelölt biztonságos ország-e. Igen, a tagjelölt is biztonságos ország, 
mert különben nem lehetne tagjelölt. Nem lehetne tagjelölt. 

Ennek kapcsán Magyarország meghozta a döntéseit erről, hogy kit tekint 
biztonságos országnak. Erről van egy kormányhatározat, de ha megnézi a Német 
Szövetségi Köztársaság kormányának e heti, a parlament elé terjesztendő javaslatát, 
egyértelműsíti, hogy valamennyi nyugat-balkáni országot biztonságos országgá 
kívánja nyilvánítani. Tehát ez is van.  

A genfi egyezmény 31. §-a bizonyára megmondja, hogy aki üldöztetésnek van 
kitéve, bárhol átlépheti a határt, vagy ha nem biztos abban vagy nem fogadja be az az 
ország a menekültkérelmét, ahol van. Kérem szépen, ezeknek az embereknek a 
menekültkérelmét, sem Görögország, több, másik öt ország nem fogadta be? Azt 
gondolom, hogy ez itt így nem állja meg a helyét. És hangsúlyozom: menekültek 101 
országból? Összesen 1 országban van háború, Szíriában. Mi a helyzet a másik 100 
országgal? Azok milyen menekültek? Nincs háború, nincs cselekmény. És mind a 
zöldhatáron jönnek. Tehát egyértelmű számomra, hogy itt nem arról van szó, hogy 
valaki a halál elől menekül, mert üldözik a családját 100 másik országból. 

Az agresszivitásról. Egyértelműen kimutatható az agresszivitás. Kitörtek a 
táborokból. Egyértelmű az agresszivitás akkor, amikor elfoglaltak vonatokat. 
Egyértelmű az agresszivitás, amikor egyszerűen elfoglalják az M1 útvonalat. A magyar 
útvonalat teljes szélességében megpróbálták elfoglalni. Több területen. Ön mindenhol 
nem lehetett ott, ahol ez megtörtént, mert említette, hogy ön ott volt. Nem tudom, 
mikor volt ott és melyik időszakban, de azt gondolom, hogy ez nem releváns az összes 
ilyen helyen történt kitörésre. (Szabó Timea közbeszól.) 

Adott területen. Miután folyamatban lévő büntetőeljárásról nem kívánok 
számot adni, a terrorizmussal gyanúsított személyről nem kívánok számot adni, ezért 
zárt ülésen tudok róla beszélni, de hangsúlyozom, hogy a büntetőeljárásról szóló 
törvény alapján csak módjával tudom ezt elmondani.  

A rendőrök ellátása. Erről számot adtam. Higgye el, hogy megtörténik. Nagy 
gondossággal veszünk részt a rendőrök ellátásban. A büntetés-végrehajtási intézet a 
saját dolgozóit, a rendőrség a saját dolgozóit, a honvédség a saját dolgozóit, sőt, mi 
több, voltak egyes területek, ahol a honvédség, miután az ő területükön dolgoztak a 
büntetés-végrehajtás munkatársai, az ellátását átvették és egymás közötti elszámolás 
megtörténik. 

Miután nem kaptam közvetlen problémáról jelzést - hangsúlyozom, egy eset 
volt, amikor elcserélték a dolgot; felkérem a főkapitány urat, hogy adjon tájékoztatást 
arról, hogy milyen a rendőrség ellátása, elszállásolása, és hogyan élik meg ezt a 
helyzetet. 

Papp Károly válaszai 

PAPP KÁROLY országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen. Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A rendőröket rendőrégi objektumban, panziókban, szállodákban, 
magánszálláshelyeken szállásoljuk el az adott megye sajátosságainak megfelelően. 
Egy fő szempont van: lehetőleg a határterülethez közel legyenek ezek, hogy adott 
esetben, ha mozdítani kell az állományt, akkor a lehető leggyorsabban tudjuk a 
feladatellátásra kimozdítani. 
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Az illetékes rendőri vezetők előzetesen gazdasági szakemberekkel ezeket a 
szálláshelyeket átvizsgálják, hogy azok nemcsak mennyiségét tekintve, hanem 
minőségileg is megfelelőek legyenek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy két órája folytatjuk a 

meghallgatást, nagyon rövid hozzászólásokra még van lehetőség, utána bezárjuk a 
napirendi pontot és szavazunk. (Jelzésre:) Tessék! 

További kérdések, válaszok 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Csak mert néhány 
kérdésemre nem kaptam választ, ezért szeretném újra föltenni. Igaz-e az a sajtóhír, 
hogy a TEK-esek a Novotelben aludtak? (Dr. Pintér Sándor: Fogalmam sincs róla.) 
Akkor kérdezem az országos rendőrfőkapitány urat, aki azt mondta, hogy a gazdasági 
szakemberekkel - nyilván az ORFK gazdasági szakembereivel… 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Két különálló szervezetről van szó. Ne 

keverjük össze a két szervezetet, mert akkor félremegy a kérdés. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Őszintén szólva azt gondolom, hogy a rend 

mindenkire vonatkozik, nem? Igaz? 
 
ELNÖK: Folytassa, legyen szíves! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Befejezem, és utána. Én is csak akkor kaptam 

szót. Akkor viszont szeretnék ebben tájékoztatást kérni, hogy igaz-e az a sajtóhír, 
hogy a TEK-esek a Novotelben aludtak. (Dr. Pintér Sándor: Honnan tudjam?) Ezt 
szeretném megtudni. Ha ez egyikőjüknek sem feladata, ezt elfogadom, de valakinek 
feladata. A második… 

 
ELNÖK: Megkérdezhetem, hogy melyik Novotelre gondol, mert több van és „a 

Novotelből” nincs több. (Dr. Vadai Ágnes: A határ közeliben!) Egy Novotel van, jó. 
(Szabó Timea: Bármelyikben! - Dr. Vadai Ágnes: Most ott tartunk, hogy 
bármelyikben!) Mindenképpen! Ez fontos. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Arra a kérdésre nem kaptam választ, hogy 

kitől rendelték a kerítésdrótot. Volt egy ilyen nagyon konkrét kérdés. 
Miután a miniszter úr azt mondta, hogy ő sem közvetlenül, sem közvetve nem 

utasította a vezérkari főnököt, azt megerősítené nekem, hogy a 1401/2015-ös 
kormányhatározat volt az, ami előkészítette, önnek és Varga Mihálynak feladatul 
szabta a kerítésépítés előkészítését? Meg tudja-e nekem mondani, hogy mi a száma 
annak a jogi eszköznek - csak így tudom mondani, mert nem tudom, micsoda -, ami 
alapján a Magyar Honvédség az önnek kormányhatározatban feladatul szabott - hogy 
mondjam - ügyben segített önnek? Már másként nem tudom megfogalmazni. Mi volt 
az a jogi eszköz és mi annak a száma, ami alapján a Magyar Honvédség a 
kerítésépítésben, amit egyébként ez a 1401/2015-ös kormányhatározat a 
Belügyminisztérium, egész konkrétan a belügyminiszter feladatául szabott, részt vett? 
Melyik volt az a jogi eszköz? Ha annak a számát megtudhatnám, még ha titkos ez a 
jogi eszköz, annak a számát akkor is tudnunk kell, tehát az nem lehet titkos, csak a 
tartalma. Jó? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Belügyminiszter úr! 
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DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Segítettek a 

munkatársaim az első kérdés megválaszolásában. Azért kellett segítség, mert nem én 
vagyok a szállásmester, de megoldottuk ezt a kérdést ilyen rövid idő alatt, mert a 
szervezet működik. Valóban ön jól mondja, a TEK munkatársai voltak egy 
Novotelben, de szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy a Készenléti Rendőrség 
tagjaival együtt. Tehát mind a ketten.  

A második kérdése, hogy kitől rendeltünk drótot. Drótot nemcsak rendeltünk, 
vásároltunk elsősorban. Európa valamennyi országát megkerestük, hogy ilyen NATO-
drótot szállítson. Sőt mi több az Egyesült Államokban is kerestünk, Kínában is, mert 
kevés raktáron lévő ilyen jellegű védelmi eszköz volt és Spanyolországtól kezdve 
Kínáig mindenhonnan vásároltunk, ahol megfelelő készlet volt. Az országok külön 
nyilvántartását meg fogom adni, de nem egy szűk, egyszemélyi vásárlásról van szó, 
állami vásárlásról van szó, magyar cég közreműködése nélkül, a büntetés-végrehajtási 
intézet volt az, aki ezeket a vásárlásokat elvégezte.  

A kerítésépítés honvédségi részét nem kell feltétlenül kormányrendelethez 
kötni, hiszen a honvédelmi miniszter ezt elrendelheti a honvédség műszaki 
alakulatainak. Műszaki alakulatok lettek igénybe véve ehhez, a műszaki alakulatok 
tevékenységét a kijelöléstől kezdve a végrehajtásig a honvédelmi miniszter 
irányította. Az anyagellátást, ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudják végezni, a büntetés-
végrehajtási intézet parancsnoka és anyagi helyettese biztosította a számukra, az 
odaszállítást, deponálást szintén a büntetés-végrehajtási intézet, a területet, ahol a 
drót és a különféle eszközök deponálva voltak, raktárbázis lett kiépítve, a rendőrség 
munkatársai védték, ellenőrizték kívülről és nyilvánvalóan a honvédség biztosította a 
belső védelmet. A különféle gépeket, amelyek az építéshez kellettek, és nem volt saját 
a honvédségnek és a büntetés-végrehajtásnak, azt a büntetés-végrehajtási intézet 
munkatársai bérelték. A HM EI vett részt ebben a tevékenységben elsősorban, a HM 
EI részvételét, százalékát és egyéb módját közvetlenül nem tudom meghatározni jelen 
pillanatban, de a nyilvántartásokból ki tudjuk mutatni.  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr, még egy megjegyzés az ön 

felvetésére! 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ön felvetette a zárt ülés dolgát. Szeretném 

kérni, mert szerintem két különböző dologról beszélünk ebben az ügyben. Úgyhogy 
ha lehetőség lesz, a terrorizmussal és a terrorfenyegetettséggel kapcsolatosan zárt 
ülést szeretnék kérni minél hamarabb. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Természetesen, ahogy ezt az ön hozzászólásából és szavaiból 

kivettem, mert erre irányultak kérdések, rendesen előkészítve majd a belügyminiszter 
urat, Tasnádi urat megkérjük, hogy számoljon be erről, mert ez hozzátartozik. Nem 
lehet eltekinteni attól, hogy olyan ember még egyáltalán nem volt, aki felelősen azt 
tudta volna mondani, hogy nem, az Európába irányuló illegális bevándorlási nyomás 
semmi módon nem növeli a terrorfenyegetettséget. Ellenben mindenki azt mondta, 
hogy igen, növeli. Ennek a részleteiről, úgy gondolom, nekünk, mint szakbizottságnak 
illik tájékozódni. Arról nem is beszélve, hogy vannak ennek olyan vonatkozásai, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkánkhoz. Egy ilyen napirendre számoljanak. 
Mirkóczki úr! 
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem terveztem 
hozzászólni, de pont az imént elhangzottakkal kapcsolatban jelezném elsősorban 
baloldali képviselőtársaimnak, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság ma közel négyórás 
zárt ülésen kizárólag a határ menti eseményekkel és a terrorizmussal foglalkozott. 
Egyébként a kormány vagy akár a Jobbik bevándorláspolitikáját élesen bíráló 
baloldali bizottsági tagok is meggyőződhettek arról, hogy a terrorfenyegetettség 
növekedése és jelenléte bizony nem légből kapott, hanem nagyon is valós, de nyilván 
ha a rendészeti bizottság is egy hasonló napirenddel összeül, akkor szerintem 
mindenkinek nyilvánvaló lesz. Köszönöm. (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki fogadja el a belügyminiszter úr 

beszámolóját az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése 
alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja 
el? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. (Dr. Pintér Sándor: Nagyon fáj ez nekem!) 

Köszönjük szépen a beszámolót. (Dr. Vadai Ágnes: Tudom, hogy önnek fáj.) 
Szeretném rögzíteni, hogy a miniszter úr a törvényi kötelezettségének ezzel eleget tett. 
Köszönjük szépen. Tíz perc szünetet rendelek el. 

 
 (Szünet: 16.08-tól 16.42-ig) 

 
ELNÖK: A bizottság határozatképes hét fővel. Köszöntöm Vargha Tamás 

honvédelmi minisztériumi államtitkár urat és Balogh ezredes urat, a jogi főosztály 
vezetőjét. 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló B/4580. számú beszámoló (Beszámoló megvitatása 
a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

A következő napirendi pontunk két beszámoló elfogadása. A beszámoló 
elfogadásáról majd határozatot nyújtunk be a parlamentnek. Kettő van. Mindenkinél 
van belőle. Az egyik az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányuló missziójához történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
beszámoló elfogadása, a másik pedig az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli 
Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló. Ezt majd együttesen tárgyaljuk. Államtitkár úré a 
szó. 

 
VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők 
kiképzésére irányuló missziójához történő további magyar katonai hozzájárulásról 
döntött a kormány, és ehhez a beszámolóhoz kérjük a tisztelt bizottság támogatását. 
Ez egy kiképző misszió, nem harcoló művelet, a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányul Szomáliában vagy Szomália érdekében más helyszínen. 2010. február 3-án 
döntött erről az Európai Unió Tanácsa és az újabb meghosszabbított mandátum 2016. 
december 31-ig szól, Ugandára, Szomáliára és Kenyára terjed ki, és mivel hazánk 
támogatja az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, ennek keretében az 
EUTM Somalia misszióban való részvétel megfelel a magyar biztonságpolitikai 
alapelveknek. Ehhez a katonai részvételhez szükséges a kormány előzetes engedélye, 
amelyet először 2013-ban, majd 2015-ben az 1161. számú kormányhatározatával adott 
meg a kormány. Ez a közjogi engedély tíz főre szól, váltási időszakban húsz főre, de az 
Európai Unió felé a felajánlás négy főre vonatkozik csak, tehát négy fő szolgál. 2013-
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ig Ugandában és 2014-től áttelepültek Szomáliába, Mogadishuba, jelenleg egy fő 
főtiszt jogi tanácsadóként dolgozik és három altiszt logisztikai munkatársként. Kérem 
szépen a tisztelt bizottságot, hogy a beszámolót fogadja el, és terjessze az 
Országgyűlés elé. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz? 
(Nincs jelentkező.) Akkor kérdezem a bizottságot, hogy a hivatkozott beszámolót a 
szomáliai esetben elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen, 1 
tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányuló missziójához (EUTM) Somalia) történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Most pedig a közép-afrikai köztársaság… Ja, bocsánat, dönt-e a bizottság az 
elfogadó határozat benyújtásáról a parlamentnek? Szavazzanak! (Szavazás.) 7 
igennel a bizottság ezt elfogadta, benyújtjuk a határozatot.  

Az ENSZ közép-afrikai köztársaságbeli többdimenziós integrált 
stabilizációs missziójában ("MINUSCA") történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló, B/4969. számú beszámoló (A beszámoló 
megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

A következő akkor most a Közép-afrikai Köztársaság.  
 
VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! 2014 áprilisában fogadta el az ENSZ BT azt a határozatot, amely 
jóváhagyta a többdimenziós integrált stabilizációs misszió - röviden MINUSCA - 
felállítását és telepítését. Legutóbb az ENSZ BT 2016. április 30-ig engedélyezte, 
illetve hosszabbította meg a békefenntartó működését és a létszámát 11 ezer főről 
13 550 főben maximálta. A MINUSCA feladata a civilek védelme, segítségnyújtása, 
helyi hatóságok számára emberi jogok védelme, illetve a leszerelési folyamat 
támogatása. A kormány 2015-ben az 1257. számú határozatban döntött arról, hogy 
két fő, váltásidőszakban négy fő továbbiakban is részt vegyen a misszióban. Azonban 
négy fő magyar honvéd szolgál a misszióban, de két fő katonai megfigyelő nem függ a 
kormányzati engedélyezéstől, hiszen katonai megfigyelők részvételéről a honvédelmi 
miniszter saját hatáskörben hozhat döntést. A határidő tekintetében a 
kormányhatározat azért nem tartalmaz pontos időpontot, mert ezt az ENSZ BT a 
mandátumában meghatározott mindenkori időponthoz igazította. A törzstisztek 
közül három fő Banguiban és egy fő pedig Boaliban teljesít szolgálatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Akkor a határozathozatalra kerül sor.  

Határozathozatal 

Először azt kérdezem, hogy elfogadjuk-e a beszámolót. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 6 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk.  

Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált 
Stabilizációs Missziójában ("MINUSCA") történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
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(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján 

Most kérdezem a bizottságot, hogy benyújtsuk-e a határozati javaslatot, és azt 
elfogadjuk-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 7 igennel, egyhangúlag így 
döntöttünk. Nagyon szépen köszönöm. További eredményes munkát kívánok. Azzal a 
megjegyzéssel, hogy tájékoztassa már, legyen szíves, szóban is a honvédelmi 
miniszter urat, hogy egy korábbi bizottsági napirend kapcsán arról volt szó, hogy 
amikor majd elkészül a jelentése a Gripen-baleseteknek, akkor arról egy bizottsági 
meghallgatást tartunk zárt körben. Továbbá miután a Honvédelmi bizottságnak 
beszámoltatási kötelezettsége van abban az esetben, ha a Magyar Honvédség 
állományának egy meghatározott részét valamilyen alkalmazás keretében igénybe 
veszi a kormányzat, itt most ugye a bevándorlási vészhelyzet kapcsán ez megtörtént 
az értelmezésem szerint, erről is kell majd egy meghallgatást tartanunk. Ezt mondja 
már meg, jó? És akkor Vadai képviselő asszonynak volt egy előterjesztése, tehát ez 
önmagában kettő, és ezt pedig hivatalosan is szeretném jelezni, hogy valamikor 
alkalmas időpontban, amikor a miniszter úr el tud jönni, szeretnénk egy tájékoztatót 
kérni az önkéntes tartalékosok mozgósításáról. Kezdeményezte ezt a képviselő 
asszony, csak most azért nem vettük tárgysorozatba, hanem elutasítottuk, merthogy 
arra gondoltunk, hogy a tárca ne itt szembesüljön valami kéréssel, hanem tudjon 
valamilyen értelmes módon felkészülni. Akkor erre is sort kerítünk. Tessék!  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Még egy kérésem lenne, elnök úr. Ez pedig az, 

hogy a kormánypárti többség által elfogadott, a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzettel kapcsolatos törvényi szabályozás értelmében a Magyar Honvédség 
határra rendelésével egy időben a honvédelmi miniszternek vagy ezer főig, ha jól 
emlékszem, a vezérkari főnöknek - szeretném jelezni: ezzel egy időben - beszámolási 
kötelezettsége van a Honvédelmi és rendészeti bizottság előtt. Ez az „egy időben” a 
múlt héten volt. Nagyvonalú tudok lenni, és azt mondom, hogy… 

 
ELNÖK: Ó, ne! (Derültség.) 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): …de kötelező neki idejönni a bizottság elé a 

törvény értelmében. Tehát nem én találtam ki, ez az önök szabályozása, hogy ezer főig 
a honvéd vezérkarfőnöknek kell idejönni, afölött pedig a miniszternek kell idejönni 
beszámolási kötelezettséggel. És úgy van benne a törvényben, hogy ezzel egy időben. 
Így van? Ezzel egy időben. Ezért szerintem nagyon hamar kell egy olyan bizottsági 
ülés, ahol a honvédelmi miniszter legelőször ennek a kötelezettségének kell hogy 
eleget tegyen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elnök Úr! A honvédelmi miniszternek beszámolási kötelezettsége van, amely 
szeptember 21-én írásban megtörtént. 

 
ELNÖK: Jó, ezt én tudom. Azért tudom azt mondani, hogy ettől függetlenül 

egy szóbeli meghallgatásra szeretnénk sort keríteni. Itt alaki késedelem nem történt, 
mert a beszámolót elküldték, csak szeretnénk a normális együttműködés keretében 
ezt szóban is megtenni és meghallgatni. Továbbá csak a jegyzőkönyv kedvéért: a 
kormánypárti többség és az ellenzék egy része támogatásával, mert az ellenzék egy 
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része is támogatta egyébként a törvénymódosítást, még pontosabban a liberális 
törpepártok és a Szocialista Párt heves ellenzése mellett egyébként. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr! 
 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Illő tisztelettel, elnök úr, ön Szabó Timea 

képviselő asszonytól udvariasságot várt el, ami szerintem jogos. Azt gondolom, hogy 
viszont is udvariasságot várhatunk el öntől. Hogy most ön kit minek, pártot minek 
minősít, azt megteheti egyébként fideszes politikusként, de a Honvédelmi bizottság 
elnökeként arra szeretném tisztelettel kérni, hogy legyen szíves, fogja vissza magát 
ebben a tekintetben. Különben kénytelenek leszünk ilyen típusú politikai háborút is 
vívni a bizottsági ülésen, ami nyilván az ön amúgy sem túl - hogy mondjam - alapos 
honvédelmi tekintélyét tovább fogja rombolni. Ezért illő tisztelettel szeretném 
megkérni önt, elnök úr arra, hogy szorítkozzunk erre. Nem teszünk megjegyzést. 
Egyébként pedig valóban tévedtem, a Jobbik is támogatta ezt a javaslatot, igaza van. 
Mi valóban nem támogattuk. 

Az pedig, elnök úr, őszintén szólva azt kell mondjam, önnek felróható hiba, 
hogy egyébként nem tájékoztatott bizottsági ülésen bennünket arról, hogy 
szeptember 21-én megérkezett ez a beszámoló. Hozzáteszem, a miniszter úr akkor is 
késésben volt, mert szeptember 15-én fogadta el az Országgyűlés, szeptember 16-án, 
ha jól emlékszem, hatályba lépett a törvény, 16-án már ott volt egyébként a hadsereg 
a határon. Tehát mindenképpen el kellene jönnie. 

Én azt kérem a jó együttműködés érdekében, hogy megőrizzem a 
kedvességemet az ön irányába, én tettem egy ilyen javaslatot, azt szeretném kérni, 
hogy vegyük napirendre ezt a dolgot. Szerintem a Honvédelmi bizottság még ellenzéki 
tagjainak zöme által minősített pártok képviselőinek is joga van tudni, hogy mit csinál 
a Magyar Honvédség a határon. Szerintem ez a Magyar Honvédség érdeke is. 

 
ELNÖK: Először is, ha nyomon követte volna pontosan a bizottságban 

elhangzottakat, mintegy öt perccel ezelőtt pont ezt mondtam az államtitkár úrnak, 
csak önnek meg a figyelmét elkerülte. Pont azt mondtam, hogy egyébként egy ilyen 
szóbeli… Hármat mondtam: Gripen; ez, amit ön is tett, és arra kapta fel a fejét 
egyébként, hogy „Vadai Ágnes által előterjesztett”, de akkor már elmondtam az ön 
kérésének megfelelően, hogy egy ilyen beszámolóra kerüljön sor. (Dr. Vadai Ágnes 
közbeszólása.)  

Másrészt, amikor megkaptuk a honvédelmi miniszter úr írásbeli beszámolóját, 
azóta nem volt bizottsági ülésünk, tehát nem tudtam beszámolni arról, hogy 
egyébként ezt megkaptuk, de most örömmel tájékoztatom a bizottságot, hogy ezt 
megkaptuk. (Dr. Vadai Ágnes elhagyja az üléstermet.) És természetesen nem 
teljesen világos, hogy melyik jelző a bántó: a liberális, a párt vagy a törpe? (Szabó 
Timea közbeszólása. - Mirkóczki Ádám: Hagyjuk! Menjünk tovább!) De én a Vadai 
képviselő asszony helyében nem sértődnék olyan bátran, mert azt pedig, hogy 
visszafogja magát, logikailag tartom teljesen képtelenségnek, mert ahogy a 
bizottságban (Szabó Timea: Elnök Úr!) politizál, ha az a visszafogottság, akkor 
nyilván nem azonos fogalmaink vannak arról, hogy milyen az, amikor valaki nem 
visszafogott. 

(Vargha Tamás felé:) De akkor tájékoztatná szóban is a miniszter urat erről a 
három kezdeményezésünkről? 
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VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Természetesen, 
elnök úr, tájékoztatom; és miniszter úr egy egyeztetett időpontban természetesen 
mindhárom témában áll a bizottság rendelkezésére. 

Egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló T/5028. 
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Akkor a következő napirendi pontra 
térünk rá. Tárgysorozatba vételekről lesz szó. Köszönjük szépen, államtitkár úr. 
Elnézést, nem kísérem ki, ez most nem fog menni. A viszontlátásra! (Vargha Tamás 
távozik az ülésről.) Tehát tárgysorozatba vételekről döntünk. 

Fodor Gábor és Szelényi Zsuzsanna tett egy indítványt, azonban úgy tudom, 
hogy az indítvány tárgysorozatba vételének az elhalasztását kérték, mert nem tudnak 
itt lenni. Tehát én ezt elfogadtam, ezt írásban megtették, úgyhogy erről most akkor 
nem kell döntenünk. 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról 
szóló T/5237. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Z. Kárpát Dániel és Vona Gábor, Mirkóczki Ádám és Apáti István, tehát 
jobbikos képviselők T/5237. számon indítványt tettek. Ezt kérem, hogy az előterjesztő 
ismertesse. 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), előterjesztő: Nagyon nem térnék ki a 

részletekre, mindenki előtt ismert. Az általános indoklás része elég világosan és elég 
aprólékosan, talán hosszabban is, mint kellene, fogalmaz. Alapvetően a bevándorlási 
jogszabályhalmazzal kapcsolatos, tehát nyilván azt tovább szigorítaná. Egyetlen célja 
van: a magyar határok minél szigorúbb védelme. Van benne már olyan rész, ami az 
életbe lépett új jogszabályok szerint is részben vagy hasonlóképpen szabályoz. Ez 
további szigorításokat tartalmaz, nem vesznék el a részletekben, mert úgy nagyon 
hosszú lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A tárgysorozatba vételről kell 

döntenünk. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor szavazni fogunk. 
Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nulla nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás mellett ezt nem vettük tárgysorozatba. 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról 
szóló T/5962. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

A következő a T/5962-es. Szintén kérdezem Mirkóczki képviselő urat. 
(Mirkóczki Ádám: Ugyanez, elmondhatom, de…)  

 
ELNÖK: Jó, köszönjük szépen. Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodás, egy igen mellett ezt nem 
vettük tárgysorozatba. 
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A menekültválság valódi kezeléséhez szükséges intézkedésekről 
szóló H/6068. számú határozati javaslat  (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A harmadik Szabó Timeának a H/6068. számú indítványa. Képviselő asszony? 
 
SZABÓ TIMEA (független), előterjesztő: Köszönöm. Ez egy országgyűlési 

határozati javaslat, amelyben azt szeretnénk, hogy a kormány a különböző jogi 
ütközések és a menekültválság politikai síkra való terelése helyett valóban 
humanitárius segítséget nyújtson az ideérkező menekülteknek, és azt kérnénk, hogy a 
jogi trükközések helyett gyorsított eljárásban vizsgálják el a menedékkérelmeket a 
törvényeket betartva; illetve szeretnénk kezdeményezni azt, hogy fontolja meg a 
magyar kormány újra az Európai Unió kvótarendszerét, és fogadja el az Unió által 
felajánlott segítséget. Hasonlóan az előző hozzászólóhoz, most részletekbe nem 
mennék bele. Nem lesz meglepő valószínűleg a szavazás eredménye, tehát ennek 
érdekében nem húznám az időt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem. 

Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs támogatás. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hat nem támogatás mellett ezt sem vettük tárgysorozatba. 

A menekültekkel szembeni biztonságos és emberséges 
bánásmódról szóló H/6065. számú határozati javaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 6065-ös Szelényi Zsuzsanna képviselő hölgy és Szabó Szabolcs által 
előterjesztettet szintén visszakérték, hogy halasszuk. Tehát arról sem kell döntenünk. 
(Dr. Vadai Ágnes visszatér az ülésterembe.)  

A Magyarországra történő tömeges bevándorlás kezeléséről szóló 
H/6091. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

A következő a 6091-es. Előterjesztő? (Jelzésre:) Van. Kíván-e az előterjesztő 
szóban kiegészítést tenni? (Jelzésre:) Öné a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, annyit szeretnék kérni, tisztelt bizottság, 

hogy tegyék meg, hogy támogatják, hogy legalább egy olyan beszélgetést is 
lefolytatunk, olyan vitát, az Országgyűlésben, ami nem a rend oldaláról közelíti meg 
egyébként ezt az egész Európát érintő problémát, hanem ennek a humanitárius 
kezeléséről szól. Javaslom, hogy amikor majd jön a honvédelmi tárca vezetése, akkor 
kezdjünk el arról is beszélni - ennek a határozati javaslatnak a kapcsán is mondom -, 
hogy alapvetően a menekültproblémát ott helyben kell megoldani. Erre a 
külügyminiszter tett az ENSZ-közgyűlés margóján már javaslatot, hiszen az 
értesülésünk szerint a Magyar Honvédség kiképzési feladatokat is át fog vállalni. De 
teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az erő és a védekezés oldaláról kell a 
menekültügyről beszélni, hanem kell annak a humanitárius oldaláról is beszélni, meg 
arról is kell beszélni, hogy hogyan lehet egyébként ezt a problémát megoldani. 
Szerintem ez a határozati javaslat alkalmas arra, hogy lefolytassunk egy ilyen vitát az 
Országgyűlésen belül. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm. Van-e, aki hozzászólni kíván a vitához? (Nincs jelentkező.) 
Nem. Akkor határozathozatal következik: ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) 1 igen, 6 nem mellett nem vettük tárgysorozatba. 

Egyes törvényeknek a menekültügyi helyzet hatékonyabb 
kezeléséhez szükséges módosításáról szóló T/6137. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő Schiffer András T/6137. indítványa. Öné a szó, frakcióvezető úr.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az 

az intézkedéscsomag, amit pár héttel ezelőtt a Ház elé terjesztettünk, törvényhozási 
szempontból kétfelé ágazik. Az LMP ugye egyensúlyban próbálja tartani a 
humanitárius és a biztonsági szempontokat. Ami a belföldi tennivalókat illeti, itt 
három lába van az intézkedéscsomagunknak. Egyrészt egy kapacitásbővítés, erre 
vonatkozóan a ’15-ös és a ’16-os költségvetésre is, ellentétben a miniszterelnöki 
kabinetiroda felállításával, a ’16-os költségvetésre is módosító javaslatot 
terjesztettünk elő. Ugye, kodifikációs szempontból ezt külön kell kezelni az egyéb 
törvényjavaslatoktól. Ami a Magyarországra érkező menedékkérők 
ellenőrizhetőségével, illetve az ő tájékoztatásukkal összefüggő javaslatcsomag, az van 
itt a Honvédelmi és rendészeti bizottság előtt. Az a helyzet, hogy úgy látjuk, hogy az, 
amit a határzár felállítása okozott, az egy átmeneti állapot, Magyarországnak 
semmiféle biztosítéka nincs például arra, főleg, ha az elmúlt 48 óra történéseit 
nézzük, hogy akiket Magyarországon regisztráltak, azoknak legalább egy részét 
Ausztria, illetve Németország nem küldi vissza Magyarország területére. Föl kell arra 
is készülnünk, hogy a különböző szomszédos országok is különböző lépéseket 
tesznek, illetve tehetnek a különböző hónapokban hatékony európai megoldás híján. 
Éppen ezért az egész magyar menekültügyi szervezetrendszert, illetve a rendészeti 
szerveket is erre a helyzetre fel kell készíteni. Egy ilyen jelenleg nem létező, ám de ki 
sem zárható helyzetnek a kezelésére vonatkozik a javaslatunk. Abban a 
meggyőződésben, hogy egy ilyen javaslatcsomaggal az augusztus végi, szeptember 
elejei tumultuózus jelenetek és az a sok esetben mind a menedékkérők, mind a 
magyar állampolgárok biztonságérzetét súlyosan csorbító helyzet nem állt volna elő.  

Azt kérem, hogy a tárgysorozatba vételhez járuljanak hozzá, szerintem nagyon 
is szükség van arra, hogy a magyar parlamentben is egy normális diskurzus folyjon 
arról, hogy egy ilyen, Magyarországon eddig még nem tapasztalt helyzetben milyen 
megoldásokat lehetne igénybe venni.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e, aki hozzá kíván szólni a vitához? (Nincs 
jelentkező.) Nem. Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) Senki. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba a javaslatot.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló, T/5954. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

A következő napirendi pont a 2014. évi költségvetési törvény végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslatnak az a része, hogy a bizottságunkat érintő részekben a 
szerkezeti egységekről kell döntenünk, hogy a részletes vitában miben veszünk részt. 
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Az előterjesztés szerint 1-23-ig van a kiegészítő bizottsági jelentésben erre 
vonatkozólag az előterjesztésünk. Van-e, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelentkező.) 
Ki van osztva a bizottsági jelentéstervezetünk, azért kérdezem.  

Határozathozatal  

Ha nincs ilyen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a részletes vita lefolytatásáról 
szóló jelentésünket elfogadja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 5 igen, 2 nem mellett 
ezt elfogadtuk.  

Azt szeretném kérni a kedves munkatársaktól, hogy az utolsó, 12. napirendi 
ponthoz a vendégeinket hívják be, és addig öt perc szünetet tartunk. Negyedkor 
folytatjuk.  

(Szünet: 17.06 - 17.12) 
 

Egyes biztonsági kockázatokkal összefüggő szabályozások 
áttekintése az első osztályú labdarúgó-bajnokság mérkőzéseinek 
szervezése kapcsán 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit, államtitkár asszonyt is. Az országos 
rendőrfőkapitány úr nem tudott visszajönni, mert elhúzódott a délelőtti meghallgatás. 
Mindenkit köszöntök. Államtitkár asszonyt már köszöntöttem. Samu István úr az 
MLSZ-ből, ő már az előző megbeszélésünkön is itt volt. És most tudjuk, meghívott 
vendégeink most Stern Péter és Tóth Gábor úr az MTK Baráti Körből. Ők itt vannak 
valahol? (Jelzésre:) A jegyzőkönyv kedvéért kérdezem, hogy önt hogy hívják. (Stern 
Péter: Stern Péter vagyok.) Stern Péter, köszönöm szépen. Őri Márk és Keringer 
Zsolt urak a Videoton szurkolói… (Közbeszólás: Keringer Zsolt és Őri Márk…) Hogy 
hívják önt? (Őri Márk: Őri Márk.) Őri Márk. (Őri Márk: És a … vagyok a vezetője.) 
Igen. Magyar Balázs és Hamberger Ádám György: „Szurkolók Személyiségi Jogok 
Nélkül”. (Közbeszólás.) Jó, köszönöm szépen. Pethe Tamás úr, Loki. A tavalyi 
bajnokság első négy helyezettjétől kértük, hogy egyeztessék az első osztályú csapatok 
szurkolói körének a véleményét, hogy ne mind a tizenhattal, most tizenkettővel 
kelljen egyeztetni, az rendben van. (Dr. Varga László és Szilágyi György felé:) És 
akkor külön köszöntöm a képviselő urakat. 

Döntés tanácskozási joggal történő részvételről 

Először szeretném megkérdezni a bizottságot, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a 
képviselő urak - Szabó Timea úrhölgy esetében már erről szavaztunk, tehát arról nem 
kell dönteni - tanácskozási joggal részt vegyenek a bizottsági ülésen. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Egyhangú. Akkor mind a ketten részt tudnak venni. 

Elnöki bevezető 

A mostani meghallgatásnak az az értelme és az a szerepe, hogy szeretnénk egy 
egyeztetett javaslatot a parlament elé benyújtani a kiemelt sportesemények 
biztonságát szabályozó törvényekhez. Kicsit bonyolult a jogi helyzet, mert vannak 
törvények, amiket tudunk módosítani saját hatáskörben, azonban nemcsak 
törvények, hanem kormányrendelet és miniszteri rendeletek is szabályozzák ezeket a 
kérdéseket, és ezeket egyszerre kellene, egyben nézve a rendszert valamilyen módon 
módosítani, tehát konzultálva a parlamenti jogászokkal, ott csak ajánlásokat tudunk 
vagy kéréseket megfogalmazni a kormány felé. De a szándékom az, hogy amikor 
sikerül magunk között valamifajta közös bizottsági álláspontra jutni, akkor leülnénk a 
kormány képviselőjével azt tisztázni, hogy milyen jogi eszközöket vegyünk igénybe 
annak érdekében, hogy az általunk eszközölni kívánt változtatásokat végigvigyük. 



 44 

Maga a probléma pedig a következő. Azt érzékeltük, hogy főleg a labdarúgó-
események, de itt más események is idetartoznak, mert példának okáért a kiemelt 
biztonsági kockázatú labdarúgó-eseményeket épp olyan biztonsági körülmények 
biztosítására kell kényszeríteni, mint a vízilabda esetében is, ami mondjuk, ismerve a 
magyar valóságot, teljesen más lapra tartozó események és teljesen máshogy kellene 
őket kezelni, tehát itt van egyfajta szabályozási probléma. De ezen túlmenően, 
különösen a labdarúgómeccsek esetében számtalan olyan anomáliára bukkantunk, 
amelyről azt gondoltuk, hogy valami módon meg kellene változtatni a szabályozást.  

Az az eset - csak egy példát mondok -, hogy fogalmilag kizárt, ez előfordult, 
hogy fogalmilag kizárt volt, hogy valaki jegyet vegyen adott esetben egy 
labdarúgómeccsre. A Debrecen-Békéscsaba meccsre a helyszínen jegyet nem lehetett 
venni, viszont az MLSZ nem biztosította a saját rendszerén keresztül az internetes 
jegyvásárlást. Tehát, aki oda akart menni, az nem tudott venni, elvileg volt kizárt. Ez 
nyilvánvalóan abszurd, hiszen a labdarúgómeccseket számos egyéb okok miatt azért 
szokták rendezni, hogy oda aki akar, kimenjen és jegyet vegyen. Egészen odáig 
bezárólag, megint saját példa, hogy teljes mértékben abszurdnak tartom azt az 
eljárást, hogy egy Debrecen-Ferencváros labdarúgómeccset úgy kelljen megnézni 
debreceniként, hogy közlik a rendezők, hogy kettőkor az érvényes belépővel 
rendelkezőknek a Lurdy Ház nevű üzletközpont parkolójában kell lenni vasárnap, ott 
eltölteni három órát a tűző napon, wc, büfé nuku. Majd öt órakor szervezetten 
átvonulni a stadionba, mert egyébként nem tudok belépni abba a stadionba, ahova én 
jegyet vettem, és a jegyvásárláskor egyáltalán nem közölték azt, hogy csak 3 órás 
Lurdy Ház parkolói időtöltés után tudok oda bejutni. 

Nem sorolom tovább a szurkolók által ismert anomáliákat. Szeretnénk ebben 
valami rendet tenni. Azt gondolom, hogy itt az MLSZ érzékelte azt, hogy valamifajta 
változtatásra szükség van, mert az első bizottsági meghallgatás után, ahol a 
bajnokságban részt vevő csapatok képviseletében ugyanezt a négy csapatot hallgattuk 
meg, utána az MLSZ váratlanul bejelentette, hogy a szurkolói kártyát eltörlik abban 
az értelemben, hogy a klubokra bízzák, hogy ezt alkalmazni kell-e vagy sem. Bár 
akkor még a bizottsági ülésen, az MLSZ két héttel a bejelentés előtt, tehát az MLSZ 
személyesen nálam is és itt, a bizottság ülésén is kijelentette azt, hogy márpedig ebből 
nem enged, mert az teljesen kizárt. Ami nem baj egyébként, hadd mondjam azt az 
MLSZ képviselőjének, hogy van egy jelentős félreértés; és adott esetben, ha ez 
alkalmas rá vagy módja van, akkor az elnök urat is tájékoztassa, én is el fogom 
mondani neki ezt személyesen, csak akkor, amikor személyesen találkoztunk, kellően 
fel volt paprikázva, hogy nem akarta meghallani, amit én mondok. 

Itt láthatja az összetételből is, senki nem akar ebből az ügyből politikai tőkét 
kovácsolni. Tényleg nem. Ellenkező esetben nem csinálnánk ilyet, hanem mindenki 
beadna, szokásos ügymenet, és vitatkoznánk a parlamentben. Itt tényleg arról van 
szó, ilyen értelemben abszolút jószándékúan, hogy egy csomó érthetetlen anomáliával 
szembesültünk. És amit én most elmondtam, az csak az egyszerűbb meccsre járó 
szurkolói aspektus. Ennél a csapatok sokkal több problémával számoltak, ami szintén 
abszurd. 

Tehát miért kell egy labdarúgó-eseményhez több méter korlátot biztosítani, 
mint ahogy szurkoló van az eseményen? Teljesen érthetetlen. Miért kellene egy 
labdarúgó-akadémián bonyolított edzőmeccshez előzetesen az MLSZ-től engedélyt 
kérni, és ha az MLSZ nem adja meg, akkor nem lehet lejátszani? Ezek élő példák, 
amik voltak. Adott esetben még akkor is, ha nem az MLSZ által szervezett bajnoksági 
kereteken kívüli, még akkor is megbüntettek csapatokat, egészen furcsa okok miatt. 
Ezeket szerettük volna rendezni. Ilyen értelemben örülök az MLSZ döntésének, hogy 
saját hatáskörben megtette, csak olyan dolgot akart elhárítani, ami nincs. Nem 
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politikai tőkét akarunk kovácsolni, tehát, ha az volt a szándék, hogy itt most akkor az 
MLSZ bizonyítja a jófejségét, hogy ezt a lépést megtette, ezt nem tudom eldönteni, 
hogy a jófejségét ezzel bizonyította-e. Ha belehallgatok időnként a szurkolói klubok 
véleménynyilvánításaiba, önmagában ez nem győzte meg őket semmiről, viszont 
kétségtelen, hogy megakadályozta azt, hogy egyben nézzük össze a szabályokat. Ami 
viszont butaság, hadd mondjak ilyet. Mert egyébként itt a bizottsági ülésen - persze 
egy csomó probléma elhangzott a szurkolói kártyával kapcsolatban, de - olyan 
hozzászólás, itt voltatok ti is, olyan konkrétan nem volt, hogy azonnal töröljük el. 
Arról szó volt, hogy egy csomó probléma van vele. Amit szeretnénk javítani. Arról 
nem volt szó, hogy ezt el kell törölni. Azt mondtuk, hogy majd meglátjuk. Egyben 
nézzük az egészet, mert egyben kell a rendszert kezelni. Most az MLSZ lépett egyet, 
hogy a „megelőző”, nem tudom, milyen „támadásokat”, itt az MLSZ-t senki nem 
támadta, és továbbra is szeretném teljesen őszintén azt kérni, hogy legyen az MLSZ 
partner. Szerintem az MLSZ-nek is van olyan elképzelése - vagy azt vélelmezem -, 
hogy jó lenne, ha többen járnának meccsre, mintha kevesebben. Bár nyilvánvalóan a 
zártkapus meccsek a legjobbak, ott biztos nincsen semmilyen rendbontás. Ha csak 
nem verekednek össze maguk a labdarúgók, de ez ritka.  

Tehát itt csak a jóhiszeműségünket akarom mondani, és én szeretném 
kifejezetten azt kérni, hogy több olyan intézkedés … persze az MLSZ azt csinál, amit 
akar, de ha lehet, több egyoldalú intézkedést, ne tegyenek már, ha csak nem 
múlhatatlanul szükséges. Várjuk össze egybe a rendszert, és kezeljük egybe! Annak 
semmi értelme nincsen, akkor megborulna a rend, és akkor mindenki előáll, minden 
frakció előáll mindenfajta bombasztikus ötlettel. Az jó lesz? Nem tudom, szerintem az 
nem lesz jó.  

Tehát tartsuk meg ezt, nem akarunk bajnokságot szervezni, senki nem akar 
közülünk az MLSZ elnöke lenni. Nincs olyan szándékunk, az MLSZ megértését 
javítsuk vagy rontsuk. Ezek nem szempontok. Az a szándékunk, hogy valami módon 
próbáljuk meg átnézni, hogy az a rendszer, amit kitaláltunk működőképes-e vagy 
sem, és hol lehet javítani a rendszeren. És tényleg őszintén mondom: abszolút a jó 
szándék vezet bennünket.  

Kértem a szurkolói klubokat még a nyáron, csak nem tudtak eljönni, mert az 
egyik debreceni vezérszurkoló, Komáromi Ákos (Közbeszólás: Gábor!) - bocsánat az 
az édesapja -, igen, Gábor, sajnálatos autóbalesetet szenvedett, és meghalt, és ezért 
elmentek a temetésére, és nem tudtak eljönni a szurkolói klubok, mert dacára annak, 
hogy persze a szurkolói klubok nem azért szerveződtek, hogy egymást a 
nagyrabecsülésükről biztosítsák, de annyi szolidaritás volt bennük, hogy mindegyik 
klub jelezte, hogy el akarnak menni a Komáromi Gábor temetésére. Tehát ezt 
tudomásul vettük, és a múltkorit most tudtuk beilleszteni, ezért került most erre sor. 
És ebben az ülésszakban, tehát az őszi ülésszakban biztos, hogy fogunk 
előterjesztéssel élni. És most már bevonjuk az EMMI felelősét is, mert a korábbi 
időszakban ezt elfelejtettük, az EMMI csak megfigyelőként volt itt, és az nem volt 
helyes. Úgyhogy én azt javaslom, hogy hallgassuk meg a szurkolókat, de 
természetesen megadom a szót Mirkóczki Ádámnak.  

Hozzászólások 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetértve 
mindazzal, amit elmondott az imént, én egy kiegészítést tennék, mielőtt a 
meghallgatásokra sor kerül, pontosan azért, hogy komplexen kezeljük a rendszert, és 
tekintettel arra, hogy itt alapvetően a biztonsági kockázatok minimalizálása vagy 
megszüntetése a cél, én nagyon javasolnám, amit a múltkori egyeztetésen már úgy, 
ahogy pedzegettünk, de végül is nem veséztük ki konkrétan. Én tennék itt egy 
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indítványt arra vonatkozólag - és sajnálom, hogy a Papp Károly úr nem tudott 
visszajönni, mert a rendőrség véleményére nagyon kíváncsi lennék -, tehát én azt 
javaslom, hogy azon gondolkodjunk itt el, és arra tegyen majd a későbbiekben esetleg 
mindenki javaslatot, hogy azt a rendszert szüntessük meg - hogyha a biztonsági 
kockázatokat akarjuk csökkenteni és a balhékat csökkenteni, pláne stadionok 
környékén, akkor véleményem és szerintem nagyon sok szurkoló véleménye szerint -, 
hogy a klubok önállóan szervezzenek biztonsági szolgálatokat. Ezen biztonsági 
szolgálatok emberei azonosíthatatlanok, kétes eleműek, erkölcsi bizonyítványról ne is 
beszéljünk, és folyamatosan önbíráskodást követnek el. Ezért az én javaslatom az 
lenne, hogy minden illetékes azon gondolkodjon el, és arra tegyünk majd valamilyen 
kézzelfogható javaslatot az Országgyűlés elé, hogy akár kiemelt biztonsági kockázatú 
mérkőzésről van szó, akár egy kevésbé kockázatos, de sima NB1-es, NB2-esről, hogy 
minden esetben a biztonságért ne a klubok biztonsági szolgálata, hanem a területileg 
illetékes rendőrség feleljen.  

És a klubok ne arra költsenek, hogy ki tud jobb verőlegényekből összeállított 
biztonsági csapatot összeállítani, hanem fizessék a rendőrséget, és minden esetben az 
azonosítható, korrektül a törvények szerint működő rendőrség legyen a felelős, ne 
pedig ilyen szedett-vedett. Most sorolhatnám Kispesttől a Fradiig, hogy hol milyen 
problémák merültek fel ezekkel a biztonsági emberekkel kapcsolatban. Ezt kellene 
megszüntetni. És én azt gondolom, hogy ha ez kizárólag a rendőrség illetékességi 
körébe tartozna, akkor az elmúlt években soha nem látott lépést tennénk a biztonság 
felé és a szurkolók stadionokba való terelése felé.  

Köszönöm. Azért mondtam ezt így el az elején, mert szerintem ez is egy nagyon 
fontos dolog.  

 
ELNÖK: Fontos, és köszönöm szépen a javaslatot, és meg is kell fontolni ennek 

egyes részeit. Csak arra szeretnék utalni, hogy azon gondolkodnunk kell, hogy az 
egész rendszerből kiemelünk egy speciális esetet - labdarúgó-esemény, NB1, NB2 -, 
ahol a rendezőknek minden felelősséget leveszünk a válláról, mert a stadionon belül 
sem kell a rendet biztosítani. Most vesd össze azzal, hogy mi van akkor, ha 
történetesen egy Metallica-koncertet rendez valaki egy stadionban. Akkor ott a 
rendezőnek kell biztosítani mégis csak a rendezvény biztonságát. Tehát van 
valamifajta felelőssége a rendezőnek.  

Én inkább abba az irányba kapaszkodnék - mert ez viszont egy nagyon fontos 
probléma -, hogy az tényleg nem helyes, és erre abszolút vannak élő példák, most a 
csapat nevét borítsa a diszkréció homálya, de néha tényleg lila ködöt lát az ember 
akkor, amikor azt észleli, hogy milyen emberek működnek együtt egy rendezvény 
biztosításában az adott csapatnál. Nem egyszer-kétszer dokumentálhatóan ők maguk, 
tehát a rendezvény biztosítására szervezett emberek csempészik be azokat a 
tárgyakat, amiért egyébként a rendőrök vegzálják a szurkolókat. És akkor a végén az 
van, hogy mit tesz a véletlen? A lila köd felszáll, és akkor az egyik csapat szurkolóinál 
mindenfajta tiltott eszköz van, a szó szoros értelmében a pirotechnikától felfelé-lefelé, 
az egyszerű transzparensekről nem is beszélve, a másiknál semmi. Most én nem azt 
akarom mondani, hogy mindenkinek osszuk ki, hanem itt valami rendet kell szabni. 
Az nem normális dolog, hogy az ezen rendezvények biztosítását végzők között 
semmifajta rend nincsen.  

Tehát én ebben gondolkodnék, a szervezőkről nem vennék le minden terhet, de 
ha már ennél a kérdésnél tartunk, azt viszont nagyon megfontolandónak tartom, hogy 
vajon, mondjuk azok az előírások, amelyek különböző biztonságú kockázatú 
labdarúgómeccsekre vonatkoznak, nem tesznek különbséget a között, hogy nyugdíjas 
szektor vagy B-közép. Tehát darabra számolják a szurkolókat, és az alapján 
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határozzák meg, hogy hány darab rendezőre van szükség. Én sok meccsen voltam, egy 
VIP-szektorban feleannyi rendező hostess lányok formájában bőségesen elegendő, 
egy A-szektorba, mondjuk a mi nyugdíjas szektorunkban semmifajta rendezőre 
nincsen szükség, leginkább egészségügyi személyzetre, aki néha segít ott az 
öregeknek, de a szó szoros értelmében. Hát 80 éves emberek járnak oda, izgulnak, 
tehát inkább erről kell gondoskodni, míg egyébként a B-közép esetében teljesen 
másról. És ezt nem veszi figyelembe senki. Mindenkitől darabra számol el, és 
egyébként nagyon sokszor a VIP-páholyokat is a rendőrök biztosítják, akik nem 
csinálnak ott semmit, mert soha nincsen semmi probléma. Tehát ebben valahogy 
differenciálni kellene, én ebbe az irányba gondolkodnék, de mindenképpen 
megszívlelendő ez a javaslat is. Képviselő asszony!  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Ellentétben az itt 

ülők nagy többségével, én nem járok meccsre, és nem is nézek magyar és semmilyen 
focit. Viszont azt gondolom, hogy olyan megoldást kell találni erre a problémára, ami 
az adófizetőknek a lehető legkevesebbe kerül, és éppen ezért szerintem a kormány 
képviselőjét szeretném arról megkérdezni, hogy ők hogyan látják ezt a dolgot. És 
amikor az adófizetőkről beszélek, akkor most nem a stadionépítésre gondolok, mert 
az egy másik téma, hanem azért látjuk, hogy ilyenkor mi történik egy-egy meccs után, 
amikor tapasztaljuk, akár a stadionon belül meg kívül, hogy mi folyik. Úgyhogy 
engem nagyon érdekelne a kormányzat álláspontja. Kinek milyen fociélménye van, az 
nagyon fontos. Szerintem olyan megoldást kell találni, ami - hogy mondjam? - 
kulturált szórakozási lehetőséget biztosít és nem a VIP-szektorban, hanem a polgárok 
sokaságának, olyan, ami egyébként az európai szabályozással összhangban van, én ezt 
nagyon fontosnak tartanám. Ami épít európai tapasztalatokra, mert az láttuk 
egyébként korábbi években, évtizedekben, hogy a szurkolói magatartás, a nem 
elégséges biztonsági helyzet milyen tragédiákhoz vezethet. Meg azt is láttuk, hogy 
milyen büntetéseket szabnak ki magyar labdarúgásra, ha nem megfelelő viselkedés 
folyik a pályán belül. De ennek vannak költségvetési vonzatai is, azt gondolom. 
Legalábbis én az elmúlt években azt tapasztaltam.  

Semmilyen módon nem kívánom megakadályozni az összkormányzati és az 
össz-pártpolitikai egyetértést ebben az ügyben, mert őszintén szólva, én egy fillért 
nem adnék a focira, de ez az én egyéni problémám. Semmit, tehát semmit nem adnék, 
szívesebben adnám inkább gyerekfocira, ha már minden áron kell. De lehetséges az, 
hogy a kormány képviselője, aki most már akkor hivatalosan is itt van, mert eddig 
nem tudott itt lenni, hogy mondjon ezzel az egész üggyel kapcsolatosan valamit? Mert 
szerintem ez egy lényeges iránymutatás lehet mindenki számára.  

 
ELNÖK: Az teljesen kizárt. (Dr. Vadai Ágnes: Melyik?) Mert a kormánynak 

egyelőre nincsen semmilyenfajta hivatalos álláspontja. Az államtitkár asszony 
legfeljebb, mint államtitkár tudja elmondani a véleményét. Kormányvéleményt biztos 
nem tud mondani. Ezt onnan tudom, hogy tisztáztam a kormánynak a 
törvényalkotásért és a törvényhozással kapcsolatos ügyekért felelős miniszterével azt, 
hogy amennyiben a bizottság egy javaslatot terjeszt elő, akkor a kormány kialakítja az 
álláspontját. De most kormányálláspont nincsen, tehát kormányálláspontot nem 
fogunk hallani. Az államtitkár asszony természetesen a véleményét szabadon el fogja 
tudni mondani, csak azt akartam mondani, hogy kormányálláspont nem lesz. Csak 
hogy tisztázzuk az elején: a kormányálláspontot akkor fogjuk beszerezni, amikor 
egyébként konkrétan a jogszabály-módosítást előterjesztjük. Igen?  
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SZABÓ TIMEA (független): Én csak elöljáróban azt szeretném kérni, hogy ne 
abban a keretezésben beszéljünk erről az egész kérdésről, hogy a szurkolók bűnözők. 
Azért ezt így már sokszor hallottuk, hogy az egész szigorítás abból jött, mert le lettek 
úgy en bloc bűnözőzve a magyar futballszurkolók. Én szeretném, hogyha ezt az egész 
kérdést még csak így sugalmazva sem így tárgyalnánk félmondatokba beletéve, hogy 
mert azért vannak, akik ezt csempésznek, meg azt csempésznek. Itt rengeteg olyan 
ember van, ugye, rekord alacsony számú most a nézőszám Magyarországon a 
futballmeccseken, az NB1-es meccseken, mert egyszerűen ezek miatt a szigorítások 
miatt azok nem tudnak elmenni, akik egyébként szeretnének megnézni egy 
focimeccset, a saját csapatuk meccsét. Csak azt kérem tényleg elöljáróban, hogy ne ez 
legyen a keretezés, hogy itt a bűnözést akarja bárki megállítani, mert látjuk, hogy 
erről szó sincs. Az, hogy vannak ilyen esetek, rendbontások, az nem általánosítható. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt már a korábbi bizottsági ülésen is tisztázódott, 

hogy a legkevésbé sem ez a megközelítés van senkinél. Tehát itt pont fordítva van a 
dolog. Az, hogy a labdarúgómeccseken nincsen nagyobb arányban a problémás 
emberek száma, mint a metrón. A metróra szálláskor nem várakoztatjuk a vidéket 
órákon keresztül a Keleti pályaudvar előtt, pedig egyébként a metrón is körülbelül 
annyian utaznak a rossz szándékú emberek, mint egy labdarúgómeccsen. Mert a 
labdarúgómeccsek döntő többségén teljesen normális emberek vannak, akik 
szurkolnak. Ez a kiindulópontunk. Ezért van a módosítás meg az egész munka, mert 
nem fogadjuk el azt a megközelítést, hogy eleve, és akkor most tényleg nem akarom 
példákkal alátámasztani, aki jár labdarúgómeccsre, az tudja, hogy tényleg megalázó, 
ahogy most folyik ennek a biztosítása, és ezt nem kell elfogadni senkinek. Ahogy, ha a 
parkban sétálok, nem jöhet úgy hozzám a rendőr, ahogy egy labdarúgómeccsen 
odajön, szerintem a labdarúgómeccsen sem kell, mert ez csak ellenérzést szül.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy hallgassuk meg a szurkolókat, hogy milyen 
problémákat látnak, amire külön szeretnék felhívni a figyelmünket, és úgy tudom, 
hogy elkészült valami írásbeli anyag is, amit majd mindenképpen adjanak ide, mert 
abból kell majd dolgoznunk, mert a szurkolók véleményét a szurkolók tudják 
elmondani. Ebből indulunk ki, de államtitkár asszonynak megadom a szót 
természetesen.  

 
DR. SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Örömmel 
fogadtam el a mai meghívást, és örömmel vagyok itt, hiszen nagyon fontos a 
labdarúgás, és mint sportot szerető én is, családom is nagyon szereti, úgyhogy én sem 
nagyon járok futballmérkőzésekre, de szeretnék járni. Úgyhogy mindenképpen a 
véleményemet el fogom mondani és talán megoldásokat is fogok javasolni.  

Előzetesen el kell mondanom, hogy a 2011-es törvénymódosításoknak a 
célkitűzéseit ismerjük, a munka jó irányba indult el, az eredmények viszont csak 
részben valósultak meg. Az volt a célja az új szabályozásnak, hogy a labdarúgó-
mérkőzések biztonságosabbak legyenek, ne történjenek sem a lelátókon, sem pedig a 
stadionokon kívül rendbontások, viszont a stadionok jelenleg elég üresek, és sem 
családok, sem törzsszurkolók nem járnak, illetve csak nagyon csekély mértékben 
látogatják a mérkőzéseket, különböző okokból. Azt mindenki tudja és mindenki érzi, 
hogy ez így nem jó. Úgyhogy ezeket meg kell oldani, ezért mindenképpen szükség van 
a korábbi elképzeléseknek a módosítására. Személyes véleményemet egy NB1-es 
futballista gondolatainak soraival szeretném bemutatni, mint sportolót idézném, 
hogy mit mondott az elmúlt hetekben. „Gyermekként mindig arról álmodoztam mint 
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futballista, hogy teltházas stadionokban fogok játszani, nem a pénz vezérelt, hanem 
az, hogy mindenki megismerje a nevemet - szó szerint idézem -, és tudásomat 
megmutassam a közönségnek. Ám, szinte üresek a stadionok, és így nagyon rossz a 
versenyzőknek és a sportolóknak, mivel mi a tudásunkat meg szeretnénk mutatni. 
Drukkerek nélkül a labdarúgás unalmas, mi játékosok vagyunk, és nézők ezrei szemei 
láttára szeretnénk játszani és nem üres lelátók előtt.” Ezt azért tartottam fontosnak 
megjegyezni, mert a játékosok vagy a sportolók szemével senki nem nézi, egyelőre 
csak szurkolók és kormányoldalról és biztonság szempontjából vizsgáltuk az ügyeket. 
De ezt sem szabad elfelejteni. A problémákat, a tényeket ismerjük, ezért néhány 
megoldási javaslattal élnék, akármelyiket megfogadhatják, vagy akár, ha részben 
elfogadásra kerül, szerintem már akkor fogunk örülni. Legyenek különböző típusú 
szektorok, olyanok, akár, hogy komolyabban biztonsági intézkedésekre is sor 
kerüljön. Legyen külön szektor a bérletesek számára, és legyen családi részleg is, ahol 
a gyerekek teljes biztonságban szurkolhatnak.  

Fontos, hogy maradjon meg a jelen szurkolói kártya, ezt mindig is fontosnak 
tartottuk, és maradjon kötelező. Aki vállalja az MLSZ-nek és a sportkluboknak a 
szabályait, azok a bérletesek, illetve a családi szektorokba kaphassanak jegyeket, de 
akik csak a mérkőzés napján akarnak, mondjuk jegyet vásárolni vagy nem fogadják el 
a biztonsági szurkolásban lefektetett szabályokat, azokat se zárjuk ki a stadionokból. 
Egyszeri alkalomra és meghatározott szektorokba szóló jegyekkel, amelyek esetleg 
lehetnek drágábbak is, beléphessenek a létesítményekbe, de viszont a rendőri 
biztosítás és az ellenőrzés fokozottabb legyen rájuk nézve.  

A mérkőzés biztosításakor fokozottan kell figyelni erre a két szektorra, egy vagy 
kettő szektort kellene elkülöníteni. Ezek a szektorok legyenek bekamerázva, és legyen 
biztosítva az, hogy ha valaki rendbontást követ el, az a felvételek alapján felelősségre 
vonható legyen törvényes eljárás szerint. Ezzel párhuzamosan legfőképpen 
hatékonyabb hatósági fellépés szükséges. Azt gondolom, feltehetjük azt a kérdést, 
hogy miért nem sikerült mind ez ideig azt a körülbelül száz embert, maximum 
szerintem ennyien lehetnek, akik nem kívánatosak a magyar labdarúgásban, mint 
drukkerek, és akiket jogszerűen ki kellene tiltani a stadionokból. Szerintem ez 
alapvető feltétele lehetne a további lépésnek. Ez a kérdés egyébként a BM-nek 
szólhatna, biztonság tekintetében ugyanis nagy a kompetenciája. Természetesen a 
szervezők képviseletében eljáró biztonsági szerv munkáját is erre vonatkozóan meg 
kell vizsgálni és a szabályzatokat felül kell vizsgálni, ahogy erre az előbb hallhattuk is 
a javaslatot, míg a szakmai kérdésekben az MLSZ-t kell meghallgatni, és akár mint a 
szakállamtitkárság is tudunk segíteni. 

Az államtitkárság tehát mindenképpen fontosnak tartja, hogy a törvény által 
előírt kötelezettségek be legyenek tartva, és ezért sportszakmai, esetleg erkölcsi, etikai 
szempontok alapján is szerepet vállaljunk a kérdések megoldásában. Ezért mi 
mindenféleképpen, amennyiben szükséges, akkor a bizottsági meghallgatásokon túl 
szurkolói csoporttal, MLSZ-szel, klubbal újra egy nézőbaráti szabályozást szeretnénk 
a mérkőzéseken látni, és segítünk ennek a megoldásában, ha erre szükség van. 
Ezenkívül természetesen a szükséges törvényi módosításokat, amennyiben 
kezdeményezik, akkor ezt végre fogjuk hajtani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. (Jelzésre:) Képviselő úr? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Egy-két reagálással kezdem, és megpróbálok nagyon rövid lenni. Csak a 
jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, többször elhangzott itt, hogy a szurkolókat 
ne kezeljük bűnözőkként, láthatóan Vadai Ágnes jelét adta, hogy ő bűnözőkként 
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kívánja továbbra is kezelni a szurkolókat. (Dr. Vadai Ágnes: Na, kezdődik!) És ezért 
szeretném - mert itt voltam az előbb, amikor kikérte magának, vagyis másnak a 
nevében kikérte, hogy elhangozzanak dolgok. Én kikérem a szurkolók nevében, hogy 
bűnözőknek kezeljék őket bármikor is. Erre csóválta a fejét. Azt nem tudom, hogy ha 
nem jár meccsre, akkor mit tapasztalhatott, mondjuk, a mérkőzések előtt, alatt vagy 
után. (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) Én azt szeretném mondani, hogy pont ez lenne 
a lényege, hogy ne a médiából és ne különböző bevált sémák alapján ítéljük már meg 
a labdarúgó-mérkőzéseket és a labdarúgó-szurkolókat. Hiszen a legfontosabb 
dologgal nem foglalkozunk. 

Az első, és ezért örült elnök úr azon mondatainak, amikor azt mondta, hogy 
egyben kell kezelni a rendszert, és valóban így van. A legfontosabb, ami hiányzik ma a 
labdarúgó-mérkőzésekről, azok a világos szabályok. Hiszen, ha megnézünk egy 
labdarúgó-mérkőzést, egyetlenegy területen vannak világos szabályok, ez a játéktér. 
Tehát a játéktéren világosan tudja mindenki, hogy mit szabad csinálni, mit nem 
szabad csinálni. Ezen kívül a rendezőknek nincsenek világos szabályok lefektetve, a 
szurkolóknak nincsenek világos szabályok lefektetve, tehát olyan világos szabályok, 
amivel egyértelmű, hogy minden egyes labdarúgó-mérkőzésen, minden egyes 
sporteseményen milyen szabályok vonatkoznak és milyen szabályokat kell betartani a 
szurkolóknak, a rendezőknek és mindenkinek, aki ahhoz az adott eseményhez 
kapcsolódik. 

Hogy miért van ez az óriási nézőszámcsökkenés? Azért, mert mindenki elfelejti 
- és én nem szeretem annyira, amikor megkülönböztetik az ultrákat és minden 
másféle szurkolókat. Én két részt különböztetek meg, van a tábor és vannak a nézők, a 
szurkolók, akik az oldallelátón ülnek. Hogy miért van ekkora nézőszámcsökkenés? 
Azért, mert azt mindenki elfelejti, hogy azok a szurkolók, akikről itt beszélünk és 
sokan kriminalizálják őket, és mondjuk, a táborhoz tartoznak, akik szurkolnak, aki 
mérkőzésre jár, mindenki ott kezdte. Először mindenki kiment az oldallelátóra, majd 
tetszett neki a tábor, bement a táborba, és most attól függetlenül, hogy kinőtt esetleg 
abból, hogy egy mérkőzést végig tudjon szurkolni vagy végigszurkoljon a táborban, 
hiába ül az oldallelátón, lélekben ugyanúgy ott van a tábornál. És itt jön az a 
legfontosabb dolog - és nem tudom, hogy hogyan fog bármilyen változás végbe 
menni, ha az államtitkárság részéről olyan mondatokat hallhattunk, hogy a kötelező 
szurkolói kártyát meg kell tartani. Nem kell megtartani. Az lenne a legfontosabb, hogy 
a mérkőzésre járást megkönnyítsük az emberek számára, minél több ember tudjon 
kimenni egy mérkőzésre, minél több gyermeket tudjon kivinni, hiszen onnantól 
lesznek majd ezek a gyermekek szurkolók, ha tetszik nekik az a hangulat, ami ott van. 
Addig, amíg nincsenek benn szurkolók, addig nincs hangulat. 

És ha már Vadai Ágnes azt mondta, hogy az európai példákat kellene 
figyelembe venni, esetleg az európai szabályozást kellene megvizsgálni, valóban, mi is 
ezt mondjuk egyébként, hogy ezt kellene. Meg kellene végre nézni azt, hogy hogyan 
működik ez a rendszer, mondjuk, Angliában, hogyan működik ez a rendszer, 
mondjuk, Németországban. Nekem sokkal jobban tetszik a német példa egyébként, 
mint az angol módszer. Hiszen, ha a német labdarúgó-mérkőzéseket nézzük meg, 
akkor rend van, telt ház van és szurkolótáborok vannak, tehát hangulat is van, ami az 
angol pályákról eltűnt. Hogy tudták ezt megoldani? Meg kell nézni. 

A legfontosabb egyébként, hogy nem a mérkőzésre járókat kellene 
beazonosítani, tehát nem azokat kellene beazonosítani, akik ki szeretnének menni egy 
meccsre és jegyet szeretnének vásárolni, hanem azokat, akik ezeken a mérkőzéseken 
rendbontást csinálnak. Erre van lehetőség, hiszen ha ma azt vesszük figyelembe 
(Szabó Timea közbeszólása.), hogy az Üllői úti stadionba vénaszkennerrel lehet 
bejutni, és mondjuk, nem lehet bemenni - én még nem voltam az Üllő úti stadionban 
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jelen pillanatban -, nem lehet úgy bemenni, hogy normálisan, a meccs napján, ahogy 
elnök úr is mondta, jegyet vásároljak; pedig adott lenne a helyzet? Igen, az Üllői úti 
stadionban körülbelül 300-350 kamera van jelen pillanatban a stadionnál. Minden 
egyes szegletét fel tudják venni. 

Angliában a következőképpen működik egy mérkőzés. Mindenki jegyet vehet, 
besétálhat, ha valaki rendbontást csinál, akkor utána egyesével mennek ki az emberek 
és elkapják azokat, akik a rendbontást csinálták. Innentől kezdve visszatartó hatása 
van a többi szurkoló felé is, mert ha nincs a mérkőzésen probléma, akkor kitárják a 
kapukat és öt perc után kiürült a stadion. Ha van probléma, akkor másfél óra múlva 
sem tud még kimenni mindenki a stadionból. Mi lesz a következő alkalommal? A 
szurkoló fog rászólni a másik szurkolóra, hogy ne csinálj már balhét, mert haza 
szeretnék menni időben. 

Tehát egy olyan rendszert kellene kiépíteni, amely rendszerben világos 
szabályok alapján működik mindenki, aki egy labdarúgó-mérkőzéssel kapcsolatba 
kerül, és ezek a világos szabályok egyébként kiterjednek arra is, ami szintén az MLSZ 
felelőssége - és örülök neki, hogy ez is szóba került, hogy kinek a felelőssége -, hogy 
például milyen büntetési tételeket alkalmazunk, milyen csapatokkal szemben; miért 
jár büntetés, mondjuk, egy adott egyesületnek, és miért nem jár büntetés. Ne 
próbáljuk már meg azt elképzelni, hogy innentől kezdve például szájzárat fogunk 
tenni minden egyes olyan emberre, aki kimegy. 

Az utolsó, amit még el szeretnék mondani, hogy az elmúlt időszak azt is 
bebizonyította, hogy hiába próbáljuk meg kiszorítani a szurkolókat a stadionból, 
hiába nehezítjük meg azt, hogy bejussanak a mérkőzésekre, hiába vannak egyre 
kevesebben ezeken a mérkőzéseken, ugyanúgy lehetnek olyan emberek, akik 
mondjuk, adott esetben olyan cselekményt követnek el a stadionon belül, ami nem 
megfelelő. Még a VIP-szektor környékén is, hiszen mindenki emlékezhet a 
Ferencváros-Videoton mérkőzésen történtekre, ahol az ultrák, az úgynevezett ultrák 
és a tábor nem volt jelen, mégis a Videoton-edző fiát valamilyenfajta atrocitás érte. 

Tehát még egyszer mondom, azok ellen kell föllépni, akiket be lehet 
azonosítani. Ezeknek az embereknek nem kell hogy előre leadjuk vagy regisztráljuk 
őket vagy bármit csináljunk, szerintem el kellene törölni a kötelező szurkolói kártyát. 
Meg lehetne hagyni a kötelező szurkolói kártyát úgy, hogy ha valaki ki akarja váltani 
és ahhoz különböző kedvezményeket kap, az legyen az ő saját döntése, de ne kötelező 
legyen ez az egész. És végre vissza kellene hozni a hangulatot a stadionba, hiszen 
valóban a kormány nagyon sok pénzt fektetett abba az elmúlt időszakban, hogy 
normális körülmények legyenek egy-egy mérkőzéslátogatással kapcsolatban. Ezekhez 
a normális körülményekhez az lenne az ideális, ha telt házak lennének és minél jobb 
hangulat lenne, minél több szurkoló lenne. Ehhez viszont figyelembe kellenne venni a 
szurkolók igényeit és a kéréseit. Én itt azt mondom, hogy belementünk abba, hogy 
különböző ötletelések legyenek akár a rendőrséggel kapcsolatosan, hogy ki lással el a 
feladatot, de valóban a rendőrségnek nagy felelősséget kellene adni ezeknek a 
mérkőzéseknek a megrendezésénél. Ez lehetne akár az is, hogy mondjuk, a rendőrség 
felelőssége lenne az, hogy milyen rendezőket alkalmazhatnának a klubok. Tehát akár 
mondjuk, rendőrségi engedéllyel, rendőrségi kiképzéssel lehessen csak, mondjuk, a 
kluboknak biztonsági embereket alkalmazni.  

És egyetlenegy dolgot engedjenek meg még nekem, egy személyes példát. 
Voltam már BL-döntőn. Az Ajax stadionjában 8 ellenőrzési ponton kellett átmennem. 
Ezen a 8 ellenőrzési ponton mindenhol totál udvariasan, szinte megköszönték nekem, 
hogy mérkőzésbelépőt vettem arra a meccsre, elkísértek a helyemig, öltönyben és 
nyakkendőben kiszolgáltak, az úgynevezett beengedő emberek és kidobó emberek 
öltönyben és nyakkendőben. De azt is éreztem, és azt is éreztették velem nagyon 
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udvariasan, hogy ha valamit elkövetek, akkor ők lesznek a legelsők, akik ki fognak 
dobni engem ebből a stadionból. Na, valahol ezt a szemléletet kellene átvenni 
Magyarországon is, megbecsülni azokat az embereket, akik még ilyen teljesítmény 
mellett mérkőzésre járnak, kiszolgálni őket, megköszönni nekik szinte, hogy kint 
vannak. És ha valaki rendbontást követ el, azzal szemben megvannak a törvények, el 
kell velük szemben járni. De nem ez a megoldás, ami az elmúlt időszakban volt. 
Örülök neki, ha bármilyen változást el tudunk érni ebben. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről azt tudom közölni, hogy 
mindenféle olyan változásnak a segítségére kívánunk lenni, amely azt eredményezi, 
hogy minél több ember minél biztonságosabban tudjon kijárni a magyar labdarúgó-
mérkőzésekre, a magyar sportmérkőzésekre. Hiszen ma már egy-egy családnak ez 
elég komoly anyagi megterhelést is jelent, mégis azzal kell szembesülniük és 
találkozniuk, hogy adott esetben megnehezítik az ő mérkőzésre való bejutásukat. 

Jómagam egyébként - nem azért, mert titkolnám az adataimat, nem azért, 
mert bármilyen takargatnivalóm lenne - addig nem megyek labdarúgó-mérkőzésre és 
így tettem az elmúlt években is, amíg a szurkolókat nem fogják beengedni normálisan 
ezekre a mérkőzésekre. Velük együtt fogok visszatérni én is a lelátóra. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Varga úr? 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Jól látszik ebből a vitából is, 

hogy az elmúlt öt évben ez az egyik példája azoknak a módosítástömkelegeknek, 
amikor egyébként az érintettekkel, az érdekvédelmi szervezetekkel nem megfelelő 
konzultáció után készült el egy javaslat, amely egyébként a társadalom egy fontos 
társadalmi csoportját egyébként, a szurkolói társadalmat teljesen kirekesztette pont 
azokból a stadionokból, amikre egyébként tízmilliárdokat költ az állam. Függetlenül 
attól, hogy például stadionépítésekről mit gondolunk, szerintem azt megállapíthatjuk, 
az tarthatatlan, hogy van társadalmi igény egyébként ezekre a mérkőzésekre, 
iszonyatos pénzek mennek el stadionokra, és 13 ezren voltak a hétvégén az NB I 
mérkőzésein összesen. Úgy egyébként, hogy - és most nem akarok itt hazamenni a 
Honvéd-Diósgyőr kapcsán - ott meg azért mégsem voltak 2100-an, hanem kilencszáz-
valamennyien, mert egy borsodi portál ezt befotózta. (Dr. Vadai Ágnes 
közbeszólása.) De nem akarok én erre nagyon hosszan kitérni és nem akarok ezen 
pikírtkedni. 

Én annak örülök ezen alkalommal, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy 
elindult az a folyamat, hogy az egyébként legitim szurkolói érdekképviselettel és egyes 
csapatok képviselőivel itt ülünk. Szeretném, ha ez bővülne. Nekem mindig hazafele 
hajlik ebben a kezem. (Közbeszólások.) Igen, meccsre játó vagyok, tehát akkor én 
képviselem itt a diósgyőrieket. Számtalan vélemény megfogalmazódik tőlük is és a 
szurkolói irodában is… (Közbeszólás.) Igen, abszolút. Értem én, értem én, de 
higgyétek el, hogy én is tartom a kapcsolatot velük, ezt nyilván nem akarom itt 
cizellálni. Értem és érzem azt a problémát, ami nálunk is kialakult, és azt hiszem, erre 
választ kell adni. 

Azért akartam csak szót kérni most röviden, mert szerintem most van az a 
lehetőség, hogy azok mondják el, akik benne élnek ebben a történetben, és ne egyfajta 
politikai vita bontakozódjon ki vagy menjen így tovább, hanem tényleg hallgassuk 
meg ezeket a véleményeket. Szerintem van arra lehetőség, hogy normális szabályozás 
legyen, ami minden érintettnek a véleményét figyelembe veszi. Ezért jötem el ma, és 
remélem, hogy lesz folytatása ennek a sztorinak. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Sőt, számítunk az MSZP-frakció támogatására is, ha egy közös 
javaslatot teszünk, mert egyébként Harangozó úr nem szokott ebben részt venni, de 
ha te tudod képviselni ezt, akkor… (Dr. Varga László: Én egy különleges fazon 
vagyok, igen.) Nem abban az értelemben, hanem akkor egy nem feltétlen bizottsági, 
hanem egy ilyen párt-, frakcióközi indítványt teszünk. 

Egyébként csak hogy világos legyen, azért ezt a négy csapatot kértük meg, mert 
pont úgy hozta az élet, hogy az előző bajnokság végén ezeknek a csapatoknak volt a 
helyezések okán nemzetközi kötelezettségük, tehát lehetett sejteni, hogy ezen 
csapatok szurkolói körei adott esetben már nemzetközi meccsen is részt vettek, tehát 
valami fogalmuk van a szabályokról, pusztán ez volt az oka, de természetesen a 
Diósgyőrt, keleti front, ki nem hagynánk semmiből, de ez teljesen természetes. 

(A szurkolók képviselőihez.) Ki kezdi? Jobbról balra? (Jelzésre:) Tessék! 
 
MAGYAR BALÁZS: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. 
 
ELNÖK: Név, pozíció, a jegyzőkönyv kedvéért. 
 
MAGYAR BALÁZS: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én Magyar Balázs 

vagyok és egyébként Ferencváros-szurkoló. Magunk is nagyon örülünk annak, hogy… 
 
ELNÖK: A szervezetet kellene mondani, nem az érzelmeket. 
 
MAGYAR BALÁZS: Igazából kitérnék egy pillanatra, azonkívül, hogy nagyon 

örülünk, hogy itt vagyunk, szurkolók, és ezt tisztába is szeretném tenni, hogy kiket és 
hogy képviselünk. Azt gondolom, hogy itt nem csapatokra vannak felbontva a 
képviseletek, hanem azokat az embereket tudjuk itt, akik itt ülünk képviselni, akik 
hiányoznak a stadionokból. Egész nyugodtan elmondhatjuk, teljesen mindegy, hogy 
milyen szervezetként vagy hogy jelenünk meg, hogy azokat az embereket tudjuk 
képviselni, akiket most jelen pillanatban nem engednek be a stadionokba, és ez jól 
látszik abból, hogy többezres demonstrációkat tudunk szervezni, sajnos csak a 
stadionon kívül, de itt mindenki képviselve van, tehát nem kell külön meghívni a 
Diósgyőr képviselőit, az Újpest képviselőit, a Kispest képviselőit, és fölsorolhatnám 
mind a 12 NB I-es csapatot, hiszen pontosan és tökéletesen lefedjük ezt a képviseletet. 
Kérem, higgye el nekünk mindenki, hogy mi pontosan és egyértelműen egyeztettünk 
arról, hogy ki jöjjön el és mit mondjon. Tehát, amit mi artikulálunk, az az összes 
jelenlegi NB I-es csapat szurkolótáborának a véleménye. Ezt szerintem elég fontos 
elmondani. Egyébként… 

 
ELNÖK: Azt leszámítva, hogy azt azért tudjuk, mert aki ismeri a foci világát, az 

tudja, hogy adott esetben még az ugyanannak a csapatnak szurkoló szurkolói klubok 
között is jelentős véleménykülönbség van. Tehát merészség ezt mondani, azért 
próbálunk mindent összeszedni. Tehát… 

 
MAGYAR BALÁZS: Merészek vagyunk, merészek vagyunk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Ne, ne… 
 
MAGYAR BALÁZS: Jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy… 
 
ELNÖK: Állj! Nem akadályozok meg senkit abban, hogy azt mondja, hogy ő 

mindenkit képvisel, csak azt akarom mondani, hogy ez merészség. Egy részét egészen 
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biztosan képviseli a szurkolóknak. Az egészét azért nem, mert valamit látok a pályán, 
azért vannak szurkolói klubok, akik egymással sem értenek szót, és ugyanannak a 
csapatnak szurkolnak. Ezért igyekeztünk mindenkit meghívni és nem egy szervezetet, 
mert akkor ebbe ütköztünk volna. Hogy a „Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül” 
csapatot hívtuk, annak az az egy oka van, hogy ez egy olyan szerveződés, ami egy ilyen 
metaszervezet, tehát ami a szurkolói klubok felett áll elvileg és valamifajta közös 
érdeket próbál képviselni. 

 
MAGYAR BALÁZS: Azt gondolom, hogy a meghívottak, a jelenlévők egész jól 

lefedik azt a mikrokörnyezetet, azt a szurkolói környezetet, akik jelen pillanatban 
hiányoznak a lelátóról. Én ezt gondolom továbbra is. 

Igen sok mindenről szó esett mindeddig. Nem tudom, hogy mikor jó és mikor 
alkalmas a történet, de pár példányban kinyomtattunk egy olyan feljegyzést, amely 
írásos, hiszen ezt is kérték tőlünk már az előző ülésen is, hogy mindenképpen írásba 
fektessük a gondolatainkat. Ez megtörtént. Akár én most is körbe tudnám küldeni, 
pár példányt nyilván mindenki tud kapni, hogy egyáltalán lássuk, hogy miről 
beszélünk. Szerintem ez mindenképpen előrébb vivő lenne. 

Az első… 
 
ELNÖK: Azt a megoldást válasszuk, hogy adja oda a bizottsági titkárnak, ő 

sokszorosítja és minden képviselőnek, aki itt van, annak elküldjük, utána lesz 
államtitkárság és a többi, ha nincs elég példány, és akkor mindenki… 

 
MAGYAR BALÁZS: Jelen pillanatban elektronikus adathordozón is nálam van 

egy része, másrészt pedig esetleg most szét tudom osztani, hogy bele tudjanak lapozni 
a mostani képviselők… 

 
ELNÖK: Még jobb, egyeztessenek a munkatársakkal. Azért tartjuk a 

munkatársakat, hogy szétosszák. Van munkatárs és szétosztja. (Megtörténik.) Nincs 
olvasási szünet, tehát figyeljünk. 

 
MAGYAR BALÁZS: Tehát nagyon sok minden elhangzott, és magam is úgy 

gondolom, hogy komplexen kellene kezelni ezt a kérdést, és érdekes módon a 
különböző képviselők által elmondottakat egyébként ebbe a feljegyzésbe mi bele is 
foglaltuk, mind a Mirkóczki képviselő úrnak a rendőrség bevonását a biztosításba, 
nyilván az összes egyéb dolgot. Igazából azért vagyunk itt, én úgy gondolom, hogy 
jóval kevesebb hülye szabály legyen az életünkben. Ezt nem én mondom, ezt tavaly 
mondta, talán ismerős, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úr, Lázár János úr, 
amikor pont az államreformcsomag II-t jelentette be a sajtónál. Igazából azt 
gondolom, hogy ez elég magvas, elég megfontolandó gondolat, hiszen arról kellene 
szólni, hogy azokban az elvekben tudjunk dönteni, hogy teljesen felesleges ez a fajta 
túlszabályozottság, és ezt meg kell változtatni. Megszűnjön az a kommunikáció, hogy 
igazából minden rendben van, próbáljuk kozmetikázni a nézőszámokat annak 
érdekében, hogy elhiggye a közvélemény, hogy igazából itt minden rendben van. Azt 
kell elismerni először, hogy nincsen minden rendben, és abban kell elvileg egyetérteni 
mindenkinek, hogy ezt meg szeretnénk változtatni. Ha ez a kettő megtörténik, és 
egyébként úgy látom, a csillagok elég jól együtt állnak e kérdésben, akkor onnantól 
lehet azon gondolkodni, hogy milyen technikai szabályozással, milyen részletekkel 
tudjuk ezt megoldani. Azt gondolom, viszont, ha az elvi egyetértés megvan, a többi 
csak technika. Nyilván javasolni is fogunk, és le is írtuk ebben a javaslatban, hogy 
mindenképpen létre kellene hozni akár egy eseti, akár egy állandó bizottságot pont 
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ezekben a technikai részletekben. Akár jogi részleteknek, akár törvényalkotási 
részleteknek a megbeszélésében, hiszen pont ez volt eddig a probléma, ami eddig is 
szóba került, hogy sajnos azoknak az érdekvédelmi szervezeteknek, akik a szurkolók, 
nem történt meg a bevonásuk a törvénymódosításba, és látjuk, hogy a jelenlegi 
törvényi szabályozás nem megfelelő arra, hogy az új stadionokat megtöltsük 
hangulattal és nézőkkel. 

Tehát nem tudom, mennyire feszegeti a bizottság időkereteit az, hogy 
belemenjünk a technikai részletekbe, de azt tartanánk közösen a legfontosabb 
dolognak, hogy addig mindenképpen eljussunk, hogy azt mondhassuk, hogy 
felállítottunk egy olyan bizottságot, amelynek nyilvánvalóan szurkolói résztvevője is 
van, és ami konkrétan át tudja beszélni pontról pontra ezeket a dolgokat. Amíg ezt 
nem tesszük meg, szerintem úgy sem tudunk egy komplett javaslatot összeállítani, 
ami akár odáig el tud jutni, hogy egy törvénymódosítással szavazásra kerüljön a 
parlament elé. 

Remélem, a többségnek jutott az anyagból, ha valakinek nem, akkor elnézést 
kérek. Ez egy több oldalról megvilágított kérdéskör, az első hét oldalban az általános 
pontokat tesszük meg, akár törvényjavaslat-módosításba menő részletességgel is, 
utána pedig egy általános háttérmagyarázat van, hozzátéve azokat az 
alkotmánybírósági, illetve egyéb adatvédelmi aggályokat, amiket nem mi tettünk 
meg, hanem akár Péterfalvi úr publikálta, akár pedig az Alkotmánybírósághoz 
beadott egyéni indítványok alapján várható döntés. Ezt is mögé tettük. Tehát azt 
gondolom, hogyha ezeken a pontokon át tudjuk magunkat rágni, akkor onnantól 
legalább azokban az alapelvekben megegyezhetünk most, amit utána érdemes 
részleteiben tovább kibontani.  

 
ŐRI MÁRK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Őri Márk vagyok, a Szurkoló 

Irodának az elnöke. Ez egy pozíció, csak ez az elnök… 
 
ELNÖK: Ez a Fradi! 
 
ŐRI MÁRK: Nem. A Szurkoló Iroda egy négy éve létező csoportosulás, 11, 

jelenleg NB1-es csapat és emellett a kizárt Pécs, Nyíregyháza szurkolói vannak még 
benne, kisebbek is, mint például a Kaposvár, részt vett benne az MTK. Mindenkit 
felsorolhatnék most az NB1-ből, kivéve a felcsútiakat, mert nincsenek szervezett 
szurkolóik. A lényeg az, hogy nagy általánosságban annyit mondanék, hogy azt 
hiszem, aki itt ebben a teremben van, mindenki azt szeretné, hogy minél többen 
jöjjenek ki labdarúgó-mérkőzésekre, és megtöltsük a stadionokat. Ha már ilyen 
kormányzati pénzek áramlanak a futballba és a stadionépítésekbe, amelyet mi 
egyébként támogatunk, örülünk neki, akkor a lelátónak tele kellene lennie, vagy 
legalábbis meg kellene kezdeni megtenni azokat a lépéseket, hogy megtöltsük a 
lelátókat. És azért lepődtem meg a kormányzat képviselőjének, az államtitkár nőnek a 
szavain, hogy kötelező szurkolói kártya kellene, amikor a tavalyi szezon bizonyította, 
hogy a kötelező szurkolói kártya olyan nézőszám-visszaesést produkált, hogy 
szerintem minden idők legrosszabb látogatottsági adatait értük el. Úgyhogy azon 
gondolkozom, és közösen azon a véleményen vagyunk, hogy a szurkolói regisztrációt 
kellene kivezetni és megszüntetni, mert egy teljesen felesleges és visszatartó erő. Két 
példát mondok: áprilisban kértünk az ORFK-tól egy állásfoglalást, hogy hány eltiltott 
és kitiltott szurkoló van ma Magyarországon, áprilisban 16 fő volt. E miatt a 16 fő 
miatt több ezer embertől kérünk adatokat, állítjuk őket sorba az esőben, a hidegben, 
és gyakran fél órákat, 40 perceket késnek egy mérkőzésről. Úgy gondolom, hogy 
inkább erre a 16 emberre kellene koncentrálni. Ha több lesz, mert mostanában is 
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vannak eljárások, akkor a, mondjuk nagyjából 50 emberre kellene az erőforrásokat 
csoportosítani, hogy inkább őket ellenőrizzük és ne azt a másik 15-20 vagy majdan 30 
ezer vagy még több, reményeink szerint még több szurkolót vegzáljuk. Én úgy érzem, 
hogy hatalmas ellenállás van ez ügyben. A Ferencvárosnál érezhető ez a legjobban, ott 
még meg van spékelve ez a dolog a tenyérszkenner ügyével. Erről nincs személyes 
tapasztalatunk, de ez az összes szurkolótábort egy olyan rémképpel látja el, hogyha 
ott ezt megcsinálják, és végigviszik, akkor a jövőben ez minden stadionban meg fog 
történni, és mi ezt nem szeretnénk. Fenntartjuk a lehetőségét annak, hogy ha a 
szabályozás nem fog változni, akkor a szervezett szurkolói csoportok újra bojkottba 
lépnek, és nem látogatják a stadionokat. De nem ez a célunk, hiszen mi ugyanúgy 
szurkolók vagyunk, a ’90-es években kezdte a nagyrészünk a mérkőzésekre járást, és 
most vagyunk mi azok a családosok, akiknek ki kellene járni, és pont minket 
akadályoznak meg, akik a legelkötelezettebbek vagyunk a magyar labdarúgás és a 
magyar labdarúgás sikerei iránt. Tehát a Szurkolói Iroda nevében is és a magyar 
ultracsoportok, szervezett szurkolói csoportok nevében is csak annyit tudok kérni, 
hogy akár a bizottság, majd később a kormányzat, a Fidesz-frakció, a többi párt 
segítségével, amit itt a Balázs is mondott, egy konszenzusos álláspontra jussunk el, és 
egy valóban nézőbarát, szurkolóbarát törvénycsomagot rakjunk le. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más? MTK?  
 
STERN PÉTER: Jó estét kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én 

Stern Péter vagyok, az MTK Baráti Körének az elnöke. Azt gondolom, hogy én elég 
speciális helyzetben vagyok ezen a bizottsági ülésen. Alapvetően, amiről itt a kedves 
szurkolótársaim említést tettek, korábban nem voltam része ennek az egyeztetésnek, 
én nem tudom pontosan, és lehet, hogy ez az én hibám, hogy mit tartalmaz az anyag, 
amit itt körbeadtunk. Bizonyára rengeteg építő jellegű javaslatot olvashatunk benne. 
A magam részéről azt gondolom, és csatlakoznék elnök úr szavaihoz, hogy nem 
feltétlenül egységes a szurkolók álláspontja ebben a dologban. Akár szurkolói 
csoportok között is lehetnek véleménykülönbségek, ez egyébként nálunk klubon belül 
is adott. 

A mi ultráink egy kicsit más szemszögből látják ezt a kérdést, mint ahogy 
egyébként a szurkolóink egy más rétege szemléli ezt. Én úgy gondolom, hogy amikor 
alapvetően ez a kezdeményezéscsomag, amely a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 
indult, létrejött, az egy jó szándékú kezdeményezés volt. Az én véleményem, 
személyes véleményem és az általam képviseltek véleménye is az, hogy ez arra 
irányult, hogy a stadionokban a sok esetben egyébként tarthatatlan helyzetet, azokat a 
rendbontásokat megakadályozza, meggátolja, amelyek sokunk számára 
élvezhetetlenné tették a futballmérkőzések látogatását. De összegezve azt, amit 
tapasztaltunk az elmúlt időszakban, azt kell mondjam, hogy ágyúval lőttünk verébre. 
Ez egy jó szándékú kezdeményezés volt, amit nagyon rosszul hajtottunk végre. Nem 
sikerült, ezt ki kell jelenteni. Tagadhatatlan tény, hogy eltűntek a szurkolók a 
stadionokból, nyilvánvaló, hogy változtatni kell ezen.  

Többen elmondták azt, hogy kitalálták ezt már mások máshogy, és működik. 
Vajon mi miért nem tudjuk ugyanezt megtenni? Nem hiszem, hogy ez valami egészen 
elképesztő ördögi praktika lenne. Azt hiszem, hogy egész egyszerűen – talán 
elmondták előttem már korábban – ki kellene szűrni azt a valószínűleg egyébként 
abszolút kisebbséget, akik elrontják itt sokunk szórakozását. Szóval összegezve, én 
mindenképpen azon a párton vagyok, hogy igenis legyen rend a stadionokban, és 
emellett legyenek szurkolók. Ezt máshol, látjuk, hogy sikerült már megvalósítani, mi 
is meg fogjuk tudni tenni, ha ez ügyben tudunk építő jellegű javaslatokat és olyan 
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szabályozást alkotni, ami ezt szolgálja, akkor én ezt maximálisan támogatom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tessék!  
 
KERINGER ZSOLT: Keringer Zsolt vagyok, Szombathelyi Haladás. Én is csak 

az előzőekhez pár gondolatot tennék hozzá. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 
években a kártyarendszer bevezetése inkább visszataszított, és az a probléma, hogy itt 
mindenki kizárólag az ultrákról beszél, hogy azok nem mennek meccsre, én 
szombathelyi példával tudom mondani, hogy nem az ultrák nem mennek alapvetően 
mérkőzésre, hanem úgymond az egyéb, idősebb szurkolók vagy akár, mi tribünnek 
hívjuk, azon a részen lévők sem, ugyanis nem hajlandók sorba állni órákat egy ilyen 
bonyolult beléptetési szisztéma miatt. Meg az a másik fontos, hogy tudnunk kell, hogy 
a magyar szurkolóknak, a nem ultra szurkolóknak, tehát a nem B-közép szurkolóknak 
a szokásai micsoda, nem tudja, még mondjuk, reggel sem azt, hogy elmegy meccsre, 
fél órával előtte dönti el, hogy kijön-e mérkőzésre vagy nem jön ki mérkőzésre. 

A másik, szerintem alapprobléma a szurkolók csökkenésében, hogy nem lehet 
egyértelműen tudni, hogy mikor vannak a mérkőzések. Amikor arról szól a történet, 
hogy bérletet vásároljanak a szurkolók, eleve nem fogja megvásárolni, mert még azt 
sem tudja, mikor van a mérkőzés. Arról már nem is beszélek, hogy mondjuk, közben 
elkerül más napra, egyebek. Azt tudni kell, hogy nagyon sok szurkoló kettő vagy 
három műszakban dolgozik általában. Ennek következtében nem tudja előre 
megmondani, hogy esetlegesen hogyan, merre, és érdemes-e egyáltalán bérletet 
venni. 

A rendbontók kiszűrésére csak egy mondatot, mert mindig az van, hogy az 
ultrák ezt nem támogatják, vagy a B-közép nem támogatja. Gondolom, azt minden 
szurkolótábor támogatja, hogy az olyan emberek, akik olyan rendbontást követnek el 
a rendezvényen, nem odavalók, azokkal kapcsolatos intézkedések történjenek meg. 
Bármelyik táborra vonatkoztatva, gondolva, ez így biztos, hogy nem igaz. Úgy 
gondolom, van olyan technológia már a világban, amivel azok az emberek 
kiszoríthatók, akik nem odavalók. (Közbeszólás.) Igen, csak a szakmámból kiindulva 
is - amivel ezeket meg lehet oldani, de sorolhatnánk itt tovább ezeket a problémákat.  

Én annak örülök, hogy elindult ez a történet, és remélhetőleg konszenzus van 
abban, hogy minél több szurkoló legyen, mert nekünk is ez az érdekünk. Csak annyit 
mondok, hogy például Szombathelyen most növekedett a létszám, de nem azért mert 
a kártya elmaradt, ugyanúgy böhöm sorok állnak a mérkőzés előtt még 20-30 perccel 
is, csak egyszerűen többen jönnek, de nagyon sokan úgy jönnek be, hogy például ha 
hatkor van a mérkőzés, hat előtt egy perccel kinyitnak mindent, aztán beözönlik a 
nép, mert nem tud bejönni. Tehát maga az MLSZ beléptető rendszere is eléggé 
viccesnek tűnik, de természetesen ez a klubokat is elég komolyan érinti, a klubok meg 
nem tudnak igazából mit csinálni ezzel, mert nem az ő hatáskörük. Köszönöm szépen. 
Röviden ennyi. 

 
MAGYAR BALÁZS: Bocsánat, csak egy fél szót tennék hozzá. Igen, itt a 2. 

pontban egyébként fölsoroljuk, amiről itt az előbb elhangzott, hogy igazából az a 
probléma, hogy nem egységes, egyöntetű és mindenkire egyformán vonatkozó 
szabályok szerint lehet bejutni a különböző stadionokba. Nyilvánvalóan ez 
diszkriminatív, tehát nonszensz dolog az, hogy a Ferencváros-mérkőzésre teljesen - 
nyilván a leginkább ott vannak a legnagyobb anomáliák szerintem, szerintünk, tehát 
nyilván ezt emelném ki, tehát nonszensz, hogy anyagi helyzettől függő az, hogy valaki 
hogy tud bejutni a stadionba. Jelen pillanatban így van. Nem tudom, mindenki tudja-
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e, de a VIP-szektorban semmilyen azonosítás nem szükséges. Ha én megveszem a 
drága VIP-jegyet, akkor tőlem semmit nem kérnek a világon, csak a jegyet. 
Fölmutatom és bemegyek. Ha én egy átlagos pénzű vagy szegény szurkoló vagyok, 
akkor viszont a törvény szerint íriszkép és tenyérlenyomatos HASH-kódot vesznek 
rólam. Azt gondolom, én nem tudok róla, segítsenek ki, ha van ilyen, de nem tudok 
Magyarországon, de Európában sem olyat, hogy valakit ilyen durván 
megkülönböztetnek anyagi helyzete miatt. 

És ugyanúgy megkülönböztetnek valakit klubhovatartozástól függően, hiszen 
nagyon érdekes volt, amikor például egy Ferencváros-Debrecen mérkőzésre került 
sor, a Debrecen-szurkolóknak teljesen más azonosítási procedúrán kellett átesni, 
mint a Ferencváros-szurkolóknak. Nyilván én, mint Ferencváros-szurkoló azt 
gondolom, joggal kérhetem ki magamnak, hogy nemcsak az anyagi diszkriminációt 
teszik meg, hanem a klubhovatartozás miatti diszkriminációt. Tehát teljesen 
egyértelmű, hogy szükséges az egységesítése és az átláthatóvá tétele a belépési 
szabályoknak. Ez pedig teljesen nyilvánvalóan egy módon lehetséges, egy módon 
lehet elindulni, hogy a törvényből kivesszük annak a lehetőségét, hogy bármilyen 
vénaszkenner vagy hasonló, abszolút aránytalan - az Alkotmánybíróság által is 
pedzegetett módon -, teljesen aránytalan módon azonosító vénaszkenner, 
vénalenyomat megoldással lehessen csak bejutni. 

Tehát ezt egyértelműen ki kell venni a törvényből. Akkor tudunk elindulni 
egyáltalán abba az irányba, hogy lehetséges legyen az, hogy egységesen minden 
szurkolóra egyformán vonatkozó törvények szerint lehessen véghez vinni a 
bejuttatást. Amíg ez nem történik meg, addig nyilvánvalóan nem áll helyre ez a 
súlyosan, még egyszer mondom, kiemelkedően súlyosan diszkriminatív elbánás, ami 
azt gondolom, hogy egy közép-európai demokráciában nem elfogadható. 

 
PETHE TAMÁS: Köszönjük a lehetőséget. Pethe Tamás vagyok, Loki 

Szurkolók Egyesülete, de a Szurkolói Iroda képviselője. Elkészítettük ezt a 
könnyedebb anyagot, amiben nagyon sok egyszerű, jól érthető példa van, illetve a 
diósgyőriek csináltak hozzá egy regisztrációt, viszont most kitérnék egy olyan részre… 
(Jelzésre:) Prezentáció, bocsánat. Hogy milyen jó, hogy tényleg leülünk beszélgetni, 
és az MLSZ-szel nekünk azért nem volt mindig rózsás a viszonyunk. Rögtön volt egy 
konstruktív beszélgetésünk, tudniillik, ez a Honvéd-dolog most kibukott a 
nézőszámról. Itt nem nagy a baj, itt nagyon nagy a baj. Ezt korábban már elkövettük, 
hogy lefotózzuk a lelátót és megszámoljuk az embereket. Honvéd-FTC, korábbi 
meccsről beszélek, 700 valós néző, azért … mert mire azt mondtuk, hogy lehet, hogy a 
büfében is vannak, 1650 jelent meg. Vidi-Kecskemét 1125, 1882, DVSC-Dunaújváros 
1400, 2657. A valós nézőszámnak mindig az a lényege, hogy ne legyen egész a vége, 
akkor már hitelesnek tűnik, 3, 4, 5, 7, az nagyon precíz. A dolog lényege, sorolhatnék 
még, mert itt konkrét számokat csináltak miskolci újságírók négy esetben. Ezen a 
három meccsen 1075 fő volt a valós, és 2063 jelent meg. Tehát már nem arról 
beszélünk, az újság még arról beszél, hogy 2000 körül van, sokkal nagyobb a baj. 

A másik, most ugrok, elnézést, ennek a prezentációnak a végére. Itt mi azt 
mondjuk, hogy nagyon sok dologban nem kell feltalálni a spanyolviaszt. Rendészek 
kérdése, elhangzott olyan javaslat, hogy a rendőrség oldja meg, egyebek. Kérem 
szépen, én voltam Dániában itt-ott, rendésznek hívták vagy stewardnak vagy tök 
mindegy, de egy intelligens, akkora hegyi troll ember, hogy az egész szektort 
kitakaríthatta volna, de végig intelligens volt, és egy észrevételünk van, egy mondat: 
mindössze be kellene tartani a hatályos törvényeket, a kiskapukat keresőket pedig 
példásan szankcionálni. Debrecenben a Ferencváros szurkolói koordinátor vagy a 
nyavalya tudja, akkor éppen minek nevezték őket, 50 fős létszámából a debreceni 
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rendőrség egész egyszerűen azt csinálta, ami a dolga, a mérkőzés előtt ellenőrizte a 
papírokat. 48 főnek mondta azt, hogy köszönjük, nem kérünk a mai munkátokból, 
majd a rendőrség megoldja. 

Tehát, nem kell itt túlbonyolítani, a rendészeknek bizonyos feltételeknek meg 
kell felelni. Tehát, aki ezt kijátssza, ne csak a szurkolókat szankcionáljuk 50, 100 meg 
félmillióra meg kétmillióra, lehet, hogy ez nem az MLSZ hatásköre, de az, ha valaki 
sportot űz abból, hogy hülyének néz mindenkit és mindenféle réti tolvajokkal rendész 
feladatot láttat el, akkor szankcionáljuk őket is. Most ugortam, elnézést, és akkor 
visszatérve: mindig mondják, ultrák, családok, egyebek. Valóban, ahogy korábban is 
elhangzott, minden szurkolói, meghatározó szurkolói csoportok a kilencvenes évek 
elején alakultak Magyarországon, mára benőtt a fejünk lágya, ultrának érezzük 
magunkat, de már családos, gyermekes emberek vagyunk. És pont az a vicc, hogy már 
nem annyira gyűrődünk, mint fiatal korunkban. 17 évesen még jót röhögtünk, ha a 
Debrecen-Békéscsaba oda-vissza vonalon a rendőrség azt mondta, hogy egyszer 
állunk meg pisilni, amikor a kutyának, bocsánat, a rendőrkutyának kellett pisilni, és 
belepisiltünk a nálunk lévő palackba, miután kiittuk belőle, amit… (Derültség.) 
Családosként az ember ezt már nem szívesen játssza el, tehát azért lehet érezni. És 
pont az a vicc, hogy a családoknak telik be a hócipő. 

Jegyértékesítés. Mindig ez az érv, hogy a bérletnél is egyszer megadom. Igen, 
megadod az adatodat, ha te még mindig olyan hülye vagy, hogy bérletet veszel 
Magyarországon. A bérletesek számával nem lehet megtölteni az új stadionokat. 
Pedig ha nem is megtölteni, de legalább jó lenne Debrecenben is azért több olyan 
meccset összehozni, hogy nézzünk már ki valahogy. Tehát ez egy gyenge érv, hogy a 
bérlet. A mai labdarúgásnak baromi nagy szüksége lenne azokra, akik munkahely, 
család, egyebek miatt már év elején tudja, hogy nem fog kimenni, mondjuk, mint egy 
Debrecen-szurkoló nem fog minden meccsre kimenni, csak az Újpest-Fradira meg 
még kettő-háromra. Tehát szeretne alkalmanként kimenni, és még ott vannak azok, 
akik szintén így le vannak most söpörve a levesbe, akinek csak szól a haver, hogy 
gyere ki hétvégén, tehát a teljesen abszolút egyszerű mérkőzéslátogató. Mert még a 
másik érv, ami el szokott hangzani, hogy akinek nincs takargatnivalója, megadja az 
adatait. Igen, közvélemény-kutatás meg laboratóriumi körülmények között, de 
amikor kijut a magyar stadionhoz, akkor azt tapasztalja, hogy hú, az ott a pénztár? Én 
meg itt vagyok? Esik az eső? Negyven fok van? Ne haragudjál, miért állunk mi itt a 
sor végén? Én Debrecenben egy Debrecen-Felcsút-meccsre a 35. percben jutottam be, 
egy Szoboszlón nyaraló családot már magunk elénk engedtünk, hogy ha már ennyit 
utaztak szerencsétlenek, akkor legalább ők ne járjanak olyan rosszul, mint mi. Tehát a 
lényeg, hogy ez a névre szóló jegyértékesítés a valóságban így működik, nem veszik 
komolyan, menjetek befele gyerekek, és még kommunikálják is a klubok, hogy 
nekünk sem hiányzik ez, haladjunk. 

b) Komolyan veszik, kimegy az RTL Klub röhögve forgatni, hogy Győrben 
kilométeres sor áll, mert valaki komolyan vette.  

c) Debrecen—Skonto Riga-meccs, a rendőrség közli, hogy névre szóló 
jegyértékesítés. Elkezdődik három nappal a meccs előtt a jegyértékesítés névre 
szólóan, majd, amikor a tömeg felgyűlik a meccs napján a stadion előtt, mert mégis 
csak egy nemzetközi mérkőzés, gyerünk, csináljuk, akkor azt mondják, hogy 
vészpénztár, és ahogy odamész, azt mondják, hogy hány jegyet kérsz. Hármat. 2400 
forint. Hány jegyet kérsz? Kettőt. 1600 forint. Tehát nem tartják be, mert nem lehet 
betartani 

És akkor még olyan dolgokról nem is beszéltünk, hogy milyen következménye 
van. Hát a rendőrség nem szereti ezeket a tumultuózus jeleneteket, és a rendőrség azt 
mondja, hogy a meccsnapi jegyértékesítést megszünteti. A magyar labdarúgásnak 



 60 

nincs szüksége azokra a családokra, akik, hogyha csütörtök-péntek-szombaton esik az 
eső, és még úgy látja, hogy á, dehogy megyünk, vasárnap meg hétágra süt a nap, és azt 
mondja a szomszéd, hogy menjünk ki a meccsre, akkor nekik azt mondjuk, hogy hát 
bocs, a rendőrkapitány azt mondta, hogy nincs jegyértékesítés! Lemondtunk róluk? 
Hajrá! Csináljuk!  

Biztonságtechnikai szempontok. Mit is akarunk ezzel, hogy névre szóló 
jegyértékesítés? Adott helyen tudjuk, hogy ki ül, mert ha csinál valamit, ki tudjuk 
emelni. Magyarország nem olyan stadion, mint Anglia, Németország, hogy örökölni 
lehet a bérletet. Itt ül az ember és a D3-as szektor 42. sor 18. székéről ki lehet emelni 
az illetőt, mert ő ül ott. Magyarországon, ahogy beesik az ember, megy oda, ahová 
töketlen kutya módjára, semmilyen jelentősége nincs. Egy rendőr sem tudta 
megmondani eddig, hogy abból, ha tudják, hogy háromezer ember van egy adott 
lelátórészen, de mindenki ott, ahol akar, kivéve a nyugdíjasokat, akik meg úgysem 
csinálnak semmit, mert ő tényleg odaül tíz éve a helyére, akkor mit érünk el vele? A 
stadionon kívüli eseményekre megint nincs semmilyen hatással a regisztráció, és 
ugye sok családot inkább riaszt el az, hogy mi van a stadionokon kívül, mert a 
nagyobb mókák azért ott voltak. Az jobban elriaszt, mint az, hogy bent kajabálnak az 
emberek ezt-azt.  

Kitiltások, eltiltások érvényesítése. Ott van a kitiltott, elvileg egy renitens, mert 
már csinált valamit. Na, most neki nem lesz akadály, hogy azt mondja, hogy ő nem 
Kovács Béla, hanem Tóth József. Nyugodtan be tud menni, mert ugye 
szúrópróbaszerűen ellenőrzik a belépőket. Na, most, ha szúrópróbaszerűen őt pont 
elkapják, akkor megfogták, ha nem, nem. Igazából megint nem értünk semmit. Erre a 
szúrópróbaszerű ellenőrzése a rendőrségnek lehetősége van, és tekintettel erre a 
nagyon gyér létszámra, hogy 16-20… viccelődtünk, ahogy az amerikai hadseregnek 
volt a kártyapakli, hát csinálják meg azt a húsz embert, és ismerje fel a rendőr. Szóval 
tényleg, ágyú meg veréb… 

 
ŐRI MÁRK: Ne haragudj, Tamás, hogy a szavadba vágok, de tényleg, ha van 16 

kitiltottunk vagy 20, akkor miért több ezer embernek kérjük az adatait, miért nem 
találunk ki egy olyan technikai megoldást jogi háttérrel, hogy azt a 16-20 embert 
ellenőrizze adott napon esetleg a rendőrség, ha kell, megadja előre, hogy a 
munkahelyén van, akár azt, hogy meg kell jelennie valahol. Bár nem szeretnék 
olyanba belemenni, hogy egy ember, mondjuk a munkahelyét ez miatt elveszítse, de 
szerintem egyszerűbb lenne ebbe az irányba elmozdulni.  

 
PETHE TAMÁS: Tényleg, csak így végigrohanunk ezeken a pontokon, 

mindenki át tudja majd nézni. 
Egyéb szempontok. Ugye most volt az Európa-liga mérkőzésünk, az UEFA nem 

kért az Európa-liga mérkőzéseinkről regisztrációt, amit az előbb mondtam, ugye a 
Skonto Rigát, ott csak azért kellett, mert volt egy kis helyi kavar meg a rendőrség, 
tehát valamit ott mi rontottunk el házon belül, amit sikerült rendbe rakni a 
Rosenborg-meccsre, de Európa-liga UEFA-mérkőzésen a kutyát nem érdekelte, az 
UEFA-t meg pláne nem, hogy kik vannak a stadionban. Illetve most azt is 
mondhatnám, hogy Lengyelországban is vagy már megszüntették, vagy folyamatban 
van a megszüntetése… 

 
MAGYAR BALÁZS: Bocsáss meg, Tamás, még egy apróság, vagy nem apróság. 

Tehát meg kell adni az adatainkat, de nem tudjuk, hogy kinek adjuk meg. Tehát 
nagyon súlyos adatvédelmi hiányosságok vannak ezzel kapcsolatosan. Tehát az 
nonszensz, hogy az van benne a 76/A. §-ban, hogy a jegyértékesítést a szervező 
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megbízásából végző személynek vagy a szervező által alkalmazott rendezőnek 
megküldheti. Most volt egy olyan helyzet, amikor Pécs-Ferencváros mérkőzés volt, 
amikor az Alexandra Könyvesház árulta a jegyeket. Mi történt? Az összes adatomat 
megkapta az Alexandra Könyvesház. Nonszensz dolog. a) nem ellenőrizhető, hogy ki, 
hogy tárolja, nem ellenőrizhető a törvénynek megfelelően. A másik pedig, hogy 
odaadják a rendezőnek, hiszen az van benne a törvényben, hogy odaadhatják annak a 
rendezőnek, amit hallottunk, hogy nem felel meg semmilyen előírásnak. 
Nyilvánvalóan furcsa az, hogy a szurkolókat minden oldalról, az esetleges rendezőket 
pedig semmilyen oldalról nem ellenőrzik. Tehát olyan helyekre kerülnek adatok 
ellenőrizhetetlenül – és nem tudjuk, hogy mit és hol tárolnak -, amelyek szintén nem 
elfogadhatók, és igen komoly adatvédelmi aggályokat vetnek fel, ez teljesen 
egyértelmű. Csak ennyit akartam mondani. 

 
ELNÖK: Bocsánat, a pontosság kedvéért, a labdarúgó-mérkőzések szervezőit 

pontosan tudjuk, hogy kik, miután az MLSZ adja ki a labdarúgó-mérkőzések 
szervezőinek azt az akkreditációt, ami alapján szervezik. Te nyilvánvalóan a 
rendezőkről beszélték, akik ott ácsorognak a szervezők alkalmazásában. A klub 
szervezi a meccset, a klubot regisztráljuk, azok pontosan tudják, hogy kicsodák. A 
példa arra vonatkozott, és legyünk méltányosak, ez nemcsak a Fradira igaz, hanem 
egyébként mindegyik csapatra, hogy a csapatok által alkalmazott rendezők, tehát azok 
a stuardok, gardok, izék, akik ott vannak rendező feliratú vagy még olyan se pólóban, 
azokkal van egyébként gond. Mert azok tényleg ellenőrizhetetlen, vagyis eddig, bár 
kellett volna, meg egyébként a vonatkozó őrző-védő szolgálatokról szóló szabályozás 
rendkívül szigorú, de pont ebben az esetben nem. És tényleg ott fű-fa-virág, 
világtalanok meg mindenfélék vannak, olyanok is, akik teljesen nyilvánvalóan 
alkalmatlanok meg azok is, akik egyébként nem mennének át semmilyen vizsgálaton.  

(Szabó Timea távozik az ülésteremből.) A szervezőket elvileg tudjuk, az 
viszont külön aggályos, ha a szervező teszi meg azt, hogy fogja magát, és … tudjuk, 
hogy az Alexandra miért, de  hogy a szervező adja át az adataidat általad nem ismert 
– hogy is mondjam? – jogi személyeknek, és egyszer csak meglepődsz, hogy erre való 
hivatkozással – nem tudom én – a Suzuki tesz neked ajánlatot, hogy vegyél Suzuki 
Swiftet. Megtörtént eset, fogta magát, valamilyen … ugye a szervező is ki van 
szolgáltatva, mert szponzora a cég, és egyszer csak teljesen érthetetlen, a B-középnek 
szánt limuzinokat akartak értékesíteni. Tiszta vakegérség. (Derültség.)  

 
MAGYAR BALÁZS: Egyébként egész konkrétan ez van benne a 2004. évi I. 

törvénynek a 76/A. §-ának a (6) bekezdésében. Sportrendészeti nyilvántartásban. 
Tehát abban a sportrendészeti nyilvántartásban, elvileg a rendőrség tartja nyilván, 
ugye azokat, akik vagy bírósági vagy rendőrségi vagy egyéb más okból kitiltásra 
kerültek. Jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából a 
jegyértékesítést szervező megbízásából a végző személy, valamint a szervező által 
alkalmazott rendező igényelhet adatot. Ez nonszensz dolog.  

 
ELNÖK: Ne keverjük össze a szervezőt és a rendezőt. 
 
MAGYAR BALÁZS: De ettől függetlenül nyilvánvalóan ez az anomália, többek 

között egyébként adatvédelmi szempontból, nyilván apróság, de egy komoly lyuk, ezt 
meg kell szüntetni, mert különben nem biztosítható egyáltalán az a teljesen jogos 
adatvédelmi igény, amely nemcsak a szurkolókra, hanem azt gondolom, hogy minden 
magyar állampolgárra kellene, hogy vonatkozzon.  
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PETHE TAMÁS: Aztán eljutottunk oda, hogy kártya, melynek a 
megköveteléséről a klubok dönthetnek. Ugye az MLSZ azt mondta, hogy jó, kidobom 
én a nyakamból ezt a terhet, nem hiányzik nekem, és akkor úgy volt kommunikálva 
ugye a végén, először még ilyen biztonságot segítő dolog, aztán kényelmi eszköz. És 
akkor kérdem én, ha a kötelező jellegét eltöröltük, akkor a klubok milyen alapon 
kérnek mégis kártyát egyes mérkőzésekre, vagy kinek jó ez. Gyakorlati haszna nincs, 
azt leírtuk, és azért is szeretnénk, ha a regisztráció eltörlésre kerülne, mert akkor a 
klubok se tudnának ehhez az eszközhöz nyúlni, mert tényleg nem tudnak egy 
értelmes érvet mondani mellette. 

Utaztatás, kötelező találkozási pontok… 
 
MAGYAR BALÁZS: Bocsáss meg, még egy apróságot hozzátennék, ugye 

párhuzamosan gondolkodunk nyilván, és azért vágunk egymás szavába, és nagyon 
örülünk neki, hogy végre egy ilyen bizottság előtt tudjuk artikulálni a véleményünket, 
egyébként ez tényleg nagyon fontos, tehát a szurkolói regisztrációnak valóban semmi 
pozitív hozadéka nincsen, azt gondoljuk, és minden más legitim azonosítási mód 
adott. Ugye lehetővé van téve a stadionokban a különböző fénykép vagy 
kamerafelvételekkel történő megfigyelés. A Ferencváros stadionjában, ha jól tudom 
330 arcfelismerő kamera van. (Közbeszólások.) A felszerelt kamerákról beszélek. 
Tehát azt gondoljuk, hogy mindezen eszközök és törvényi háttér mellett abszolút 
felesleges a további azonosítás, hiszen, ha valaki bármit csinál a stadionban, főleg az 
újakban, ahol a leginkább szigorították a belépéseket, minden adott eszköz 
rendelkezésre áll, hogy aki a pályarendszabályoktól vagy a törvényektől eltér, az 
nyilvános szankcionálásra kerüljön. Teljesen felesleges még egy plusz azonosítást 
tenni. És tényleg még egyszer mondom, a világon semmilyen valós hozadéka nincsen 
ennek. Egyértelműen azt gondoljuk, hogy a kötelező klubkártya eltörlése teljesen 
egyértelmű, tényleg valóban kényelmi szemponttá kell tenni. Ha valaki úgy gondolja, 
hogy kiváltja a kártyát, az nyilvánvalóan egyszerűbben tudjon vásárolni a különböző 
klubok shopjaiban, kedvezménnyel, egyéb más ajánlatokat kaphasson. Viszont, aki 
úgy gondolja, hogy ezt nem váltja ki, az teljesen természetes, hogy e nélkül is 
juthasson be a mérkőzésre.  

Hiszen, ha valóban kényelmi funkcióról beszélgetünk, ahogy ez kommunikálva 
volt, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem kell ezt kötelezővé tenni, főleg úgy, hogy 
látjuk azt minden ellenkező kommunikáció ellenére, hogy ez nagyon drasztikusan 
visszavetette a stadionok látogatottságát. 

 
PETHE TAMÁS: Utaztatás. Kötelező találkozási pontok. Nagyon jó dolog volt, 

évekig működött az, hogy szabadon választhatta. Meghirdette a rendőrkapitányság, 
hogy találkozzunk a Shell-kútnál, mert így gyorsabb, tehát ugye, ők akkor blokkolták, 
lezárták a kereszteződéseket, nem ácsorgott ott az ember, hanem ment, haladt a 
konvojjal. Lehetett választani. Most kötelező. Térjünk vissza oda, hogy lehet 
választani. Mert, ha valakinek éppen Pesten meccse van és család vagy munka miatt 
itt jár, ott jár, akkor ő nem fog tudni odamenni, ergo azt fogja mondani, hogy akkor 
nem megyek meccsre. Tehát ne akarjunk egy 2 órás programból 6-7 órás programot 
csinálni az embereknek. Viszont, aki akar élni ezzel a rendőri felvezetéssel, az meg 
éljen, mert a korábbi években is működött, ezzel nem volt semmi probléma. 

 
MAGYAR BALÁZS: És tegyük azt is tisztába, hogy egyébként ki akarja ezt 

véghez vinni, hiszen nagyon sokszor van az, hogy a klub a rendőrségre mutat, a 
rendőrség a klubra és (Közbeszólás.) az MLSZ-re. Tehát mindenki mutat egymásra, 
tehát tegyük tisztába, hogy kinek az érdeke ez, hogy szurkolói utaztatások legyenek, 
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hiszen ebből sem egyértelműen tiszta és átlátható a helyzet. Egész egyszerűen úgy 
lehet ezt tisztába tenni természetesen, hogy megszüntetjük. Tehát ez annyira 
értelmetlen és annyi extrán túlszabályozott dolog, hogy ennek megfelelően 
gyakorlatilag nem lehet. Tehát az megint csak nonszensz dolog, hogy ha valaki 
minden eddigi szigorított pályarendszabálynak, belépési szabálynak megfelelt és 
Kispestről át akart menni egy Kispest-mérkőzésre öt perc alatt a lakótelepről, akkor 
neki el kelljen menni egy teljesen másik helyre, hogy Ferencváros-szimpatizánsként 
oda tudjon jutni a kispesti stadionhoz. Ezek nem reális, nem a józan ész szellemében 
fogalmazódott elvárások. És még egyszer mondom, nem tudjuk igazából, hogy kik 
írják elő ezeket az elvárásokat. Tehát ezt is nyilvánvalóan egyértelműsíteni kellene, 
hogy kinek van egyáltalán joga, hogy ilyeneket, ilyen szabályokat bevezessen a 
szurkolókkal szemben. 

 
KERINGER ZSOLT: Annyit szintén ezzel kapcsolatosan: mondjuk, Debrecenbe 

mentünk mérkőzésre, 25-en voltunk Szombathelyről, 80 rendőr vigyázott ránk. És 
úgy, hogy előtte a rendőrség lekérte tőlünk, egy héten háromszor telefonálnak nekem, 
hogy hányan fogunk menni, mondjuk, idegenbeli meccsre, és elmondtam, hogy 
várhatóan 20-30 ember fog menni, és 80 rendőr állt ott, a debreceni stadion előtt. 
Nem látjuk értelmét, hogy ezeket elmondjuk, mert teljesen más történik utána egy 
mérkőzésen. 

A biztosítással kapcsolatosan: olyan helyen kell biztosítani - és azt jónak látjuk, 
mondjuk -, hogy mérkőzésre bejutás, tehát úgymond a forgalom, ha odaértünk az 
adott városba, akkor be lehet menni, de ott is úgy van a mérkőzés biztosítása, hogy a 
rendőr odajön és a piros lámpánál fele társaság megáll, a másik fele meg vagy utánaér 
vagy nem, tehát azt is rosszul csinálják a rendőrségen, de ez már másik kérdés. 

 
ŐRI MÁRK: Elnézést, hogy közbevágok. Itt Vadai képviselő asszony nagyon 

aggódott az adófizetők pénzéért. Én is adófizető vagyok, viszont abban van igazság és 
ez egy valós szurkolói igény, hogy racionalizálni kellene a rendőri biztosítások 
létszámát és megoldást találni arra, hogy melyik mérkőzésen milyen létszámmal 
legyenek a rendőrség képviselői jelen, hiszen mint a példából is elhangzott, 80 rendőr 
30 szombathelyi szurkolóra szerintem értelmetlen. Vagy például Debrecenben volt… 

 
PETHE TAMÁS: 120 rendőr 4 Felcsút-szurkolóra. (Derültség.) Ez már a 

debreceni stadionüzemeltetőnél vágta ki a viccrelét, mert azt mondták, ugye, a 
rendőrök, hogy hol van parkoló. Itt van fél hektár, nem fértek el? Nem. Miért, 
mennyien vagytok? 120-an. Erre a négy emberre? Tehát, bocsánat, ugye, az ultrák 
meg az egyebek már bojkottáltak, már csak nyugdíjasok voltak meg családosok, jött 4 
Felcsút-szurkoló, és a debreceni rendőrség úgy érezte, hogy neki 120 emberrel oda ki 
kell vonulni. Tehát a mérkőzések minősítését mi csak rendőrségi testületnek 
nevezzük. Tehát ott, ahol hat tag rendőr, az elnök meg szintén rendőr, ők egy picit úgy 
máshogy látják a dolgot, mint esetleg a szurkolók. Vagy Pécs-Pápa-meccs kiemelt 
volt, a mindenféle, ami ilyenkor kell, a lezárás, az akármi, és egy Pécsett tanuló 
vendégszurkoló volt egyedül. Tehát ennyi volt a Pápa. Hogy ezt ki szülte meg, vagy ki 
állta később a cechet, mert ott azért volt rendőrmozgás egyetlenegy, ott, a városban 
tanuló pápai szurkoló miatt. (Derültség.)  

 
MAGYAR BALÁZS: Igen, belevágunk ismételten, hogy az általunk javasolt 5. 

pontban például a kockázati besorolások átstruktúrálása, egységesítése 
mindenképpen szükséges. Azt gondoljuk egyébként, hogy teljesen felesleges 
különböző kockázati osztályokba sorolni, mondjuk, az NB I-es, az első osztályban 
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megrendezett futballmérkőzéseket, egészen egyszerűen szerintem erre le lehet 
szűkíteni a kört, hiszen most sem kell Metallica-koncertre biometrikus azonosítást 
tenni. Ugyanúgy meg lehetne oldani törvénnyel, hogy csak, mondjuk, az első osztályú 
versenyrendszerben megrendezett futballmérkőzésekre vonatkozzon az, hogy a 
rendőrségnek kötelező közfeladatként ellátni az összes ilyen rendezvényt.  

Nyilvánvalóan egyébként van egy minősítő bizottság. A minősítő bizottságnak 
pedig a költségviselőnek - opcionálisan mondom, a magyar állam a költségviselője -, a 
megfelelő számú képviselettel kell jelen lenni ebben a minősítő bizottságban, hiszen 
ez van most jelen pillanatban a törvényi szabályozás szerint. Tehát minősítő bizottság 
határozhatja meg, hogy hány rendőr szükséges, és nyilván a rendőröknek ezt 
önköltségi formában kellene ellátni. Egyébként ez sem tökéletesen szabályozott a 
törvényben, hiszen azt mondják, hogy „legalább önköltségi”, teljesen felesleges a 
legalább önköltségi szó, pontosan önköltségen kell ellátni. A minősítő bizottságban 
megfelelő létszámban képviselteti magát a költségviselő fél, és meghatározza, hogy 
melyik rendezvényre nagyjából mennyi rendőr kell, nyilvánvalóan a megfelelő 
szakemberek segítségével. Tehát amennyiben ez megvalósulna, akkor egyértelműen 
egyszerűbb lenne mind az anyagi, financiális oldalának az átlátása, mind pedig 
megszűnnének ezek az anomáliák pontosan, amelyek a biztonsági cégek bizonytalan 
hátteréből adódnak vagy éppen abból, hogy egyértelműen a külső szemlélőnek is 
egyértelmű módon abszolút túlbiztosítanak egy abszolút nem kockázatos 
rendezvényt. 

 
PETHE TAMÁS: Lassan itt a végére érünk. Fegyelmi büntetések. Ezt le is írtuk 

itt, az anyagban, hogy nem szigorúan ennek a bizottságnak kell vizsgálni, de mint 
nézőriasztó - tehát végre eljutottunk egy ilyen szintre, egy ilyen platformra, hogy 
tudunk itt beszélni -, tehát mint nézőriasztó hatás azért abban is van, hogy semmiféle 
következetesség nincs az MLSZ-nél. Tehát konkrétan Debrecenben történt, hogy 
megérkeztek a Ferencváros szkennelt, teljesen családbarát szurkolói, majd 
rázúdították a „debreceni cigány parasztok” rigmust néhányszor arra a néhány 
szerencsétlenre, aki még benn volt - tehát nem a táborról beszélünk -, és az MLSZ ezt 
egy írásbeli figyelmeztetéssel honorálta. Holott előtte minden klub több százezres 
büntetést kapott. És egy debreceni szurkoló nyílt levelet írt, ami megjelent a helyi 
sajtóban és körbeszaladt az interneten, amiben azt írta, hogy ő távol marad 
mindaddig, amíg az MLSZ és a Ferencváros vezetőségének sakktábláján ő egy paraszt, 
helyesebben egy „debreceni cigány paraszt”, és erre biztat több szurkolót is, hogy 
ehhez ne asszisztáljanak. Ötezer ember volt még kinn a Fradi ellenin - Jézus, szégyen 
kimondani, tehát idejutottunk! A következő mérkőzésen, az MTK-n kétezer-
háromszáz-négyszáz. 

Tehát erre is oda kell figyelni, hogy ha büntetgetünk, büntetgetünk, és utána 
valakik meg megtehetnek bármit, akkor az embereknél az igazságérzetük azt 
mondatja, én ehhez nem asszisztálok. Azért nem fogok kimenni, hogy észrevegyék, 
hogy itt baj van. Mert azért tényleg kellene egy kis következetesség, ha ott sincs 
eredmény, tehát nem lett rendbe rakva a Ferencváros tábora, maradjunk annyiban. A 
Ferencváros tábora annyi, hogy egy része kint van, de ugyanúgy káromkodnak. Az 
MLSZ fegyelmi bizottsága tudja a legjobban, hogy ugyanúgy kapták a büntetéseket, 
gyakorlatilag bárki ment hozzájuk, ugyanúgy szidták. Rendet kell rakni ebben a 
témában, és tényleg csak azért beszéltünk itt, mert végre eljutottunk ilyen szintre, és 
nem akarjuk ezzel - tehát ez nem a sporttörvény része, csak muszáj volt róla beszélni. 

Biometrikus azonosítást a kollegák említették. Én úgy foglalnám össze a dolog 
lényegét, többször elhangzott, hogy mi sem azt akarjuk, hogy az emberek kővel 
hajigálhassák egymást a lelátón, meg görögtüzeket dobáljanak a családok közé. Nem. 
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Mi is azt mondjuk, hogy ott vannak azok a kamerák, Debrecenben azt is tudja a 
rendszer, hogy ha megjelölnek valakit az egyik felvételen, a stadion kamerákkal 
lefedett részén végig tudják követni, kivéve a wc-t. Mi is azt akarjuk, hogy ha valaki 
tényleg átlép egy határt, akkor ott legyen fellépés, legyen következménye. Tehát nem 
azt akarjuk, hogy most anarchia legyen a stadionokban, de nem ez a módszer. És 
most már nem arról beszélünk, hogy milyen lesz a sporttörvénynek majd az 
eredménye meg egy hatástanulmányt várunk. Itt volt két év vagy három, és az élet 
mutatta meg, hogy a legjobban a gyűrődést pont azok a kis radikális fiataljaink bírják, 
akiket alig tudunk fegyelmezni néha, mert ők mennek hamis - én már azt mondtam, 
gyerekek, én nem adom a nevem ahhoz, hogy hamis adat meg egyebek. Pont a kis 
virgoncok élik legjobban túl ezt az egészet, és a családok morzsolódnak le a sorban 
állástól meg a mindenfélétől. 

 
MAGYAR BALÁZS: Igen, és még egy, talán egy utolsó zárógondolatot én is 

hozzátennék, hogy ugye, azt mondják, hogy minél több család kell a lelátóra, csak azt 
se felejtsük el, hogy a magyar futball színvonala nem verdesi aktuálisan itt az egeket. 
Tehát eddig a családok, baráti társaságok azért látogattak ki egy ilyen 
sporteseményre, azért látogattak egy effektív, mondjuk, egy harmadosztályú szintű 
futballmérkőzésre, mert a belépőjegy árában benne volt a hangulat. 

Most ezek után a jegy árához ezt a hangulatot nem kapják meg, hiszen 
nincsenek pont ott azok a hangulatfelelősök, akik futballmeccsé tesznek egy 
futballmeccset. Teljesen egyértelmű, hogy azon kívül, hogy a különböző táborok, a 
hangulatfelelősök távol maradnak a rendezvényektől, az nemcsak azt jelenti, hogy 
ezek a kanyarok ürülnek ki, hanem pont az történik meg, hogy azok, akik vagy 
szolidaritást éreznek velük vagy pedig egész egyszerűen csak a hangulat hiányzik, ők 
is elmaradnak. Tehát nem egy szervezett szurkolói csoport kérdést kell itt megnézni, 
hanem azt, hogy ez milyen kihatással van a magyar futball hangulatának, 
látogatottságának egészére. Ezt mindenképpen fontosnak tartjuk. 

Összegzésképpen én is annyit elmondanék, ami nagyon fontos, hogy itt 
vagyunk, ezért még egyszer mindannyiunk nevében ezt szeretnénk megköszönni, 
mert végre eljutottunk a legfőbb olyan törvényhozási szintre, amelyik egyáltalán elő 
tud készíteni egy törvényjavaslatot. És ezt is kérjük még egyszer, hogy állítsunk fel 
valami olyan bizottságot, ami ezt a törvénymódosítást elő tudja készíteni, 
nyilvánvalóan a megfelelő szakemberek segítségével. Legyenek azok jogászok vagy 
olyan emberek, ezt nem mi kívánjuk meghatározni, nyilván sokkal nagyobb rutinja 
van itt rajtunk kívül mindenkinek, ha ez megtörténik, akkor onnantól mindazokat a 
javaslatokat, módosítási elképzeléseket, amiket most különböző pontokba szedve 
felsoroltunk, valamilyen szinten be tudjuk építeni ebbe a rendszerbe. És ha 
megtörténik ennek a becsatornázása, akkor azt gondoljuk, hogy valóban 
visszatérhetnek a nézők, a szurkolók, és visszatérhet a hangulat, a megnyugvás, az 
átláthatóság a magyar lelátókra, és talán akkor az új stadionok, az új infrastruktúra 
mellé kialakul egy olyan, már régóta várt új szurkolókörnyezet, amelyik nemcsak 
átlátható és rendezett, hanem megfelelő hangulatú és létszámú is lesz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondoltam, hogy a munka menete valami 

olyasmi lenne, hogy az eredeti elképzelések szerint tartottunk volna még egy kört, de 
szerintem nagyjából azért felesleges, mert elvégezték a munkát. Ugyanis nyilvánvaló, 
hogy vannak a labdarúgócsapatok körül olyan szurkolói szervezetek, akik pont nem 
B-közepek. Például. Az MTK Baráti Köre pont nem B-közép, csak ott a szervezői 
szurkolói körök vannak benne, ott egyben van a kettő. De nálunk is van Loki-páholy, 
aki pont nem B-közép és meccsre járó emberek, sőt szponzorálnak. Szerettük volna az 



 66 

ő véleményüket is kikérni, de ez annyira egyenetlen, hogy ezt igazából az az 
egyeztetés, amit ez a Szurkolók Személyiségi Jogok Nélküli Mozgalom csinált, ez 
majdnem teljes egészében lefedi az ő álláspontjukat is. Tehát azt gondolom, hogy ezek 
után le kell ülni a bizottságnak meg a kormányzatnak a szakjogászaival, és az általuk 
elküldött anyagok alapján meg az, amit a ligacsapatok, tehát az NB1-es csapatok 
elküldtek, inclusive azoknak a csapatoknak is az álláspontja, akik ott kiestek az NB1-
ből, tehát ez alapján meg kell próbálni valamifajta szöveget összeállítani. Ugye 
szövegezni nem lehet bizottsági ülésen, utána létre kell hozni azt a csapatot 
valamilyen szűk körben, akik megpróbálnak szövegszinten egyetértésre jutni, mert 
egy csomó kérdésben van nézetazonosság.  

Én megvallom őszintén, de ez a személyes véleményem, és meggyőzhető 
vagyok bármiről, én hajlamos lennék arra, hogy ha adnék az adott csapatoknak, tehát 
meccsszervezőknek némi döntési szabadságot azzal kapcsolatban, hogy ők egyébként 
tól-ig határok között milyen rendszert üzemeltetnek. Mert itt nagyon különböző a 
csapatok habitusa, tradíciója, a szurkolói körök nagyon-nagyon eltérőek, és van, ahol 
ezt kell csinálni, van, ahol azt. Én valamifajta ösztönző rendszerben sokkal jobban 
bízok, mint egyébben. Megvallom őszintén, teljesen egyetértek azzal, hogy a szurkolói 
kártya ebben a formában teljesen felesleges, mert nem működik. Fenn lehetne tartani 
más formában, ezen érdemes elgondolkodni. Megvallom, én hajlamos vagyok azt 
gondolni, hogy az élet más területén is, amikor szolgáltatást vásárolok, akkor benne 
van a pakliban, hogy a szolgáltatás… mert labdarúgó-mérkőzésre járni, az egy 
szolgáltatásvásárlás, a mi felfogásunkban, most itt a kormánypártokról beszélek, a 
sport a kultúra elválaszthatatlan szerves része. Ezért nem tudjuk azt a problémát 
értelmezni, hogy kell-e a stadionokra pénzt költeni. Ez azzal a kérdéssel egyenértékű, 
hogy kell-e a Nemzeti Galériát fenntartani. A Nemzeti Galéria nem nyereséges, akkor 
zárjuk be, adjuk el a képeket, aztán mindjárt kerestünk egy csomó pénzt, ha ilyen 
haszonelvű alapon nézzük az életet.  

Itt az a különbség, hogy amit a Vadai Ágnes képviselőtársunk kifejtett, az 
nyilván abból az elvi álláspontból indul ki, hogy a sport nem a kultúra része. Mert 
ellenkező esetben nyilván nem mondanám sose azt, hogy gyerekek, sose voltam 
színházba és nem is megyek, az egész nem érdekel. Ha a kultúra része a sport, akkor 
nem mondom azt, hogy sose voltam NB1-es meccsen, és sosem leszek. Mert míg adott 
esetben az ember a kultúra egészét jelentő események iránt akkor is érdeklődik, ha … 
én nem vagyok lelkes operettrajongó, de már voltam színházban, és láttam operettet, 
és semmiképpen sem mondanám büszkén azt, hogy viszont még kiállításon sosem 
voltam, és nem is megyek, és ezt büszkén kijelentem. De elfogadom, hogy van, aki 
abból az alapállásból indul ki, hogy a sport nem a kultúra része, az egy másik elvi 
álláspont, szerintem a sport a kultúra része, az élsport is a kultúra része, és az élsport 
rendkívül szoros hasonlóságot mutat az egyéb szórakoztató, de nyilvánvalóan a 
kultúra részét képező ügyekkel kapcsolatban. Ezért szoktam azzal a példával élni, 
hogy soha az életben nem mennék moziba, ha valaki azzal viccelődne, hogy a 
mozifilm kezdése előtt 3 órával nekem egy büfében kell ülnöm 3 órát. Nem vagyok 
hajlandó, nincs olyan film, ami miatt én 3 órát ülök a büfében csak azért, mert valaki 
kitalálta, hogy ott kell ülni, nem mehetek be.  

De azt gondolom, hogy az sok szolgáltatás esetében van, és azon érdemes 
gondolkodni, hogy lehet tudni, hogyha, mondjuk én bizniszjegyet veszek a repülőre, 
akkor nekem konkrétan nem kell sorba állni akkor, amikor becsekkolok, sőt kijönnek, 
de ettől függetlenül egyébként a biztonsági ellenőrzés alapvonatkozásai ugyanúgy 
vonatkoznak rám. Tehát konkrétan RPG-gránátot nem vihetek fel a repülőre, mert 
„business classon” utazok. De az kétségtelen, hogy beengednek hamarabb.  
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A labdarúgó-eseményeket, ha szolgáltatásvásárlásként, de a kultúra részeként 
értelmezzük, akkor valami ezen elvi keretek között kell megtalálni azt szerintem, hogy 
valamilyen kompromisszumra jussunk, és itt én szeretném halkan megjegyezni, és ez 
nemcsak a labdarúgó-események szervezésére, de magára a labdarúgásra is 
vonatkozik, hogy én elfogadom azt, hogy külföldről sok ötletet lehet szedni, mert van, 
ahol ezt megoldották, de nekem az a meggyőződésem, hogy ha szó szerint akarunk 
valamilyen példát lemásolni, az nem fog működni, mert a mi habitusunk egyszerűen 
más. Nálunk nem működik az, ami Hollandiában vagy Angliában vagy az olaszoknál. 
Nekünk van egy nemzeti karakterünk, és annak megfelelően kell a jó külföldi 
ötleteket valamilyen módon leszervezni és megtalálni a saját megoldásunkat. És ezt 
én még csapatokra nézve is így gondolom. Mindenki ismeri a valóságot, teljesen 
nyilvánvaló, hogy más rendezési feltételeket kell biztosítani egy Fradi-meccsen, mint 
egy MTK-meccsen, leszámítva azt, ha Fradi-MTK van. De nem azért, mert ezek rossz 
emberek, hanem egyébként egy húszezres stadiont máshogy kell biztosítani, mint egy 
ötezrest. És majd egyszer talán arra is rájövünk, hogy a magyar labdarúgás nem fog 
előremozdulni akkor, hogyha nem találunk vissza a saját nemzeti karakterünkhöz a 
fociban. Mert az, amit mi csinálunk, rossz külföldi példák téves másolása, nem fog 
menni. Azokon dobom el mindig az agyamat, amikor azt mondja egy edző, hogy 
tettük a dolgunkat. Nekem ne tegyék a dolgukat, játsszanak! Ez egy játék. Ez olyan, 
mint amikor a német védelmet akarták a brazilokkal megtanítani. Tönkrement a 
brazil futball. A magyar futball akkor volt erős, amikor saját nemzeti karakterek 
alapján játszottunk, és az egész más, mint amit ez a robotfutball csinál, mert az 
nekünk nem is megy, de zárójel bezárva. Tehát most egy olyan munka fog következni, 
amikor támaszkodunk mindenkire, inkluzíve MLSZ. És ami itt elhangzott, azt tényleg 
nem bántásiból kell értelmezni szerintem, hanem szeretnénk valamilyen normális… 
Még én azt is megkockáztatom, lehet, hogy az MLSZ-t is lehet szidni egy 
labdarúgómeccsen. Nem? Tehát, ha nyilvános rendezvényen lehet azt mondani, hogy 
pfuj, MSZP vagy Fidesz, akkor miért ne lehetne azt mondani egy labdarúgómeccsen, 
hogy pfuj, MLSZ? De ha most azt mondom, hogy pfuj, MLSZ, akkor 300 ezer forint, 
nem is nekem, a klubnak. Tiszta agyrém! (Samu Tamás: Elnök úr, már régóta nincs 
ezért büntetés. - Közbeszólások: De van! - Samu Tamás: Mikor szabták ki? - 
Közbeszólás: Tavaly, a Siklós volt ott Szombathelyen, mondta, hogy ha az MLSZ-t 
szidjuk… - Közbeszólások. - Nem, tavasszal. Másnap… volt, kaptuk a 600 ezres 
forintos büntetést visszaesőként, mert „buzi az MLSZ”.) Igen, tényleg. 
(Közbeszólások: Pfuj, azt kell mondani! - Derültség.) Fütyülni kellett volna, hogy 
MLSZ. (Derültség.) Na, mindegy! 

 
MAGYAR BALÁZS: Most is volt olyan, azt hiszem, hogy a sportszervezet 

vezetőinek szidalmazása, tehát volt valami ilyesmi ötlet, és ezek nyilván nonszensz 
dolgok. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök úr mondta 

az elején, hogy tényleg senki nem akar ebből politikai tőkét kovácsolni, és egyetértek 
maximálisan. Azért is engedem meg magamnak azt, amit most mondani szeretnék, 
mert ellenzéki politikusként benne élünk a politikában, ellenzéki politikusként nem 
nagyon szokott ilyesmi lenni, hogy egy kormánypárti politikust megdicsérjünk, de 
szeretném megköszönni elnök úrnak egyébként, hogy mellé állt ennek az ügynek, 
mert ha nem állt volna e mellé az ügy mellé, akkor nem tarthatnánk itt. Tehát ez 
egyértelmű, hogy az ellenzék… 
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ELNÖK: Képviselő úr, mit iszol? (Derültség.) Hozzatok valamit gyorsan! 

Valami erőset! (Közbeszólás: A Kubatovot helyre kell tenni. - Derültség.) 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egyértelmű, hogy kormánypárti politikusként 

sokkal több lehetősége van, mint akár az ellenzéknek, hogy egyes ügyeket megfelelő 
szintre tudjon emelni. 

Összegezve, itt amiket hallottunk, és rögtön mondom is azt, hogy mivel nem 
értek egyet. Avval nem értek egyet elnök úrral, hogy tegyünk különbségeket. Pont az 
lenne a lényeg, hogy mindenkire egyforma és ugyanolyan szabályok vonatkozzanak, 
az összes klubra, az összes klubnak ugyanazokat a szabályokat kelljen betartani pro és 
kontra egyébként, hogy ne lehessen visszaélni vagy ne lehessen mérlegelni, hanem 
világos szabályok szerint, hiszen két dolog is lehet. Az egyik az, hogy mondjuk, valaki 
renitenskedik egy mérkőzésen, és a klub különböző érdekeket figyelembe véve nem 
jár el ezekkel az emberekkel szemben, mert azt mondja, hogy bár vétett a szabályok 
ellen, a törvények előírnák, hogy én ezt az embert tiltsam ki a stadionból, de nem 
tiltom, mert nekem ez az érdekem. Ezt se tehesse meg, de azt se tehesse meg, hogy azt 
mondja egy klub, hogy ugyan ez az ember nem vétett semmit a törvények ellen, de 
nekem valami oknál fogva az érdekem az, hogy kitiltsam, és akkor kitiltja. Tehát ne 
lehessen ettől eltérni, szerintem mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. 

Abban is egyetérthetünk szerintem itt az elhangzott történések alapján is, hogy 
az, hogy ez az egész rendszer rossz és nem járnak ki a szurkolók a mérkőzésekre, az 
nemcsak a táborokról és nemcsak azokról az emberekről szól, akik fölemelték ez ellen 
a szavukat, hanem nagymértékben szól azokról, akik nem tartoznak bármilyen 
csoportosuláshoz, nem tartoznak a szurkolótáborhoz, de egyszerűen azért nem 
mennek ki, mert ahogy elnök úr is mondta, nem fogok három órát tölteni mondjuk, 
adott esetben azzal, hogy csak arra várjak, hogy bejussak a mérkőzésre. 

Az én legelső mérkőzésem egyébként, ott lettem Ferencváros-szurkoló, az a 
8:3-as Újpest-Fradi volt, ahol kikaptunk 8:3-ra az Újpesttől. Édesapám vitt ki erre a 
mérkőzésre, nem kellett három órát sorban állni, tátott szájjal néztem azt a 
szurkolótábort, akinek utána később a tagja lettem. De most az én két lányomat nem 
tudnám kivinni egy Újpest-Ferencváros mérkőzésre, mert nem tenném ki őket annak, 
hogy mondjuk, végigsétáljanak 3-4 kilométert rendőri biztosítással az Újpest-pályáig, 
hogy ne öt perccel a mérkőzés előtt mehessünk be, mondjuk, közösen és ne úgy 
mehessek velük haza, ahogy szeretnék. Ugyanez vonatkozik egyébként a bérletekre is, 
ha én veszek egy bérletet vagy hármat, mert ki szeretném vinni a gyermekeimet, 
akkor, ha a gépkocsinál lehet objektív felelősséget megállapítani, hogy ha 
kölcsönadom az autómat valakinek, akkor az a valaki, bárki elkövet valamit, 
gyorshajtást vagy bármit, akkor vagy megmondom, hogy ki volt az vagy engem 
büntessenek meg, miért ne lehetne a bérleteknél is? Hiszen ezek a bérletek nem 
éppen olcsó mulatságok, miért ne vihetném ki egyik nap elnök urat, mondjuk, 
magammal egy mérkőzésre, másik nap pedig mondjuk, a másik barátomat? És ha én 
vállalom, hogy önök nem csinálnak semmilyen galibát, akkor miért ne lehetne a saját 
pénzemen megvett bérlettel kimenni? 

A másik: abban is egyetértek, hogy valóban ez egy árucikk, amit el kellene adni. 
Tehát az lenne pont a lényege, hogy minél inkább megkönnyítsük, hogy az emberek 
kimenjenek, minél jobban érezzék ott magukat, és itt jön az, hogy amikor öt perccel 
előtte valaki kimegy egy mérkőzésre, nem tud jegyet venni. Erre is csak egy példa. A 
Ferencvárosnál az utánpótlásbázisnál el vannak nevezve a pályák. Van egy olyan 
pálya, amit úgy hívnak, hogy Száger Mihály pálya. Hiszen Száger Mihály a 
Ferencvárosnak egy régi nagyon híres kapusa volt. Az ő unokája, akit Száger 
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Csabának hívnak, egyébként Vasas-szurkoló, és egyszer úgy gondolta, egy 
Ferencváros-Debrecen mérkőzésre pont, hogy kiviszi a gyermekét. Odasétált a 
Ferencváros pénztárához, és mondta, hogy kér két jegyet. Mondták, hogy szurkolói 
kártya? Hát, az nincs. Akkor maga nem megy be. De én vagyok ennek az embernek az 
unokája. Akkor sem. S lehet, hogy az ő gyereke egyébként, mert tetszett volna neki a 
hangulat, lehet, hogy Fradi-szurkoló lenne és nem Vasas-szurkoló, mondjuk, adott 
esetben. 

Mindenképpen azt mondom, hogy egyenlő szabályok, mindenkire egyenlő 
szabályok vonatkozzanak, és tényleg ezt a bizottságot jó ötletnek tartanám, hogy 
próbáljuk meg esetleg azokat a merev álláspontokat, amik majd tudom, hogy a 
későbbiek folyamán lesznek akár a rendőrség részéről, akár mások részéről, mert 
elképzelhetik ők is másképp a mérkőzések lebonyolítását, vagy akár egyes 
klubvezetők részéről, akik másképp képzelik el ezeknek a törvényeknek az átírását, és 
mondjuk, nekik is van ráhatásuk a magyar törvénykezésre, próbáljunk meg egy 
kompromisszumos megoldással, ami mindenkinek megfelelő, megteremteni egy 
olyan helyzetet és egy olyan légkört, mert mindannyiunknak ugyanaz a célja, minél 
több ember menjen ki a mérkőzésekre és ott biztonságosan és normálisan tudjon 
mérkőzést nézni. Innen lehet majd az, hogy minél több család legyen. 

És az utolsó, hogy az angliai példát az előbb nem fejtettem ki. Az angliai 
példánál mondok egy nagyon egyszerű dolgot, amire nem kell vénaszkenner, meg 
nem kell szurkolói kártya meg semmi egyéb. Ha valaki Angliában elkövet egy 
bármilyen szabálysértést abban a stadionban, ahol világos szabályok vannak. Azt 
mondják, hogy ez itt egy sárga vonal. Ezen a sárga vonalon, te szurkoló, nem léphetsz 
át. Ha átlépsz rajta, akkor én nem vizsgálom, és engem nem érdekel, hogy 
megszédültél, belöktek vagy meg akartad ütni a játékost, innentől kezdve te 
szabálytalanságot követtél el. Kitiltják a stadionból, mondjuk, két évre. Onnantól nem 
azért nem mennek be ezek az emberek a stadionba, mert ott vénaszkenner lenne, 
hanem azért, mert olyan törvények vannak életben, hogy ha valaki a kitiltás ideje alatt 
belép a stadionba, tehát nem csinál semmit, csak belép a stadionba és elkapják, 
azonnal letöltendő börtönbüntetésre változtatják az ítéletét. Innentől kezdve a 
kitiltott nem fog bemenni a stadionba, mert azt mondja, hogy nem akarok én 
börtönbe vonulni, és szépen két év múlva vagy amikor lejár a büntetése, akkor 
bemegy. 

Tehát, ha világos, egyszerű és érthető szabályok vannak érvényben, akkor 
szerintem azt a szurkolók is be tudják tartani, azt be tudják tartatni. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség is be tudja tartatni, ha világos és értelmes szabályok vannak. És 
itt jön az, hogy miért büntetünk és miért nem. Mit engedünk, és mit nem engedünk 
meg, mondjuk, adott esetben a szurkolótáboroknak, akkor ők is tisztában lesznek 
vele. De azért arra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egyik pillanatról 
a másikra nem lehet megváltoztatni, nevezzük hagyományoknak, azokat, hogy az 
újpesti és a ferencvárosi nincs jóban egymással. Ha egy mérkőzés van, ott érzelmek 
vannak. Ha érzelmek vannak, akkor ott minden valószínűség szerint kiabálás is van 
és rigmus is van. Tehát lehet ez ellen dolgozni, hogy szorítsuk minél inkább vissza 
azokat a rigmusokat, amik nem éppen a leg…, tehát mondjuk, színházban nem 
lehetne hallani őket adott esetben. (Derültség, közbeszólás: Éppen ott lehet, a 
modern színházban, de zárójel bezárva.) De valahol avval tisztában kell 
mindenkinek lenni, hogy ezek 80 százaléka az ellenfél cukkolására szolgál és nem az a 
valódi tartalma, mint amit mondjuk, adott esetben ott hallani lehet. 

Persze, dolgozzunk ez ellen is, de azért ne legyenek illúziónk azzal 
kapcsolatban, hogy holnaptól kezdve mindenki csöndben ül egy stadionban és csak 
tapsolni fog, amit én nem is szeretnék, hiszen - és ezzel zárom a mondandómat -, Alex 
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Ferguson mondta, akiről azért csak elhisszük, hogy ért valamennyire a 
labdarúgáshoz, és a Manchester United edzője volt, és azt mondta egy mérkőzés előtt, 
hogy több bérletet már nem tudunk eladni, jobb csapatot nem tudunk összeállítani, 
egy dolog hiányzik ebből a stadionból, a hangulat. Mert Angliában kiirtották a 
hangulatot szinte a stadionokból. Ezért mondtam azt, hogy a német példa, hiszen 
Németországban megmaradt a hangulat is és megmaradtak a telt házak is, efelé 
kellene eljutnunk, vagy ide kellene eljutnunk egyszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr? 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Bár osztom azt, hogy a sport 

a kultúránk része, de azért a futball… 
 
ELNÖK: Nem is keverem össze a szocialistákat és a Vadai Ágnest, mert ő egy 

másik párt. (Derültség.)  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nem tudja most megvédeni magát ebben az 

ügyben, úgyhogy szerintem… (Zaj.) Rendben. Csak azt akartam ezzel némileg 
viccesen megállapítani, hogy a futball nem színház, tehát hogy egészen más hangulati 
elemek és szituációk alakulhatnak ki. Ebben nyilván Szilágyi Györgynek ezt az 
álláspontját osztom. És az okozza a szerepzavaromat, ezt nézze el nekem mindenki, 
hogy tulajdonképpen én is ugyanebben a környezetben nőttem fel, és szerintem, akik 
itt maradtunk képviselők, azok tulajdonképpen azért gyerekkorunk óta eltöltöttünk 
stadionokban nagyon sok időt, és bérletesként meg rendszeres meccsre járó 
emberként megéltük ezeket a dolgokat. Most meg talán van lehetőségünk meg 
felelősségünk is abban, hogy segítsük ezt a folyamatot. Én azt mondom, hogy az, ami 
itt elhangzott, az profi volt és példaértékű. Ezt tényleg komolyan mondom. Én 
örülnék, ha ezt minél többen hallanák a magyar társadalomban is, mert akkor, azt 
hiszem, hogy annak a történetnek, amit az itt ülők képviselnek, még jobb híre lehetne. 
Ez meg azért fontos szerintem, mert az elmúlt néhány tíz évet így végigélve ebben a 
közegben, azt tudom mondani, hogy a magyar futball színvonala olyan, amilyen tíz 
meg húsz éve is olyan volt, amilyen, de azt gondolom, hogy efölött volt a magyar 
szurkolói társadalomnak a színvonala, és én ezt állítom. És talán nem tarthatnánk itt 
sok szempontból, hogyha a szurkolók nem tartották volna a lelket ebben a 
tekintetben. 

Amiért legitim közösségeknek abszolút el is kell fogadni ezeket az érdekvédő 
szervezeteket, az pont ez, hogy szerintem pont azokat képviselik, akik ugyanezt a 
hangulatot vissza tudják hozni a stadionokba, és ha ennek van sportszakmai alapja, 
most már infrastruktúraalapja kezd lenni, akkor ebből tényleg tud valami olyan dolog 
lenni, ami rengeteget jelenthet sokunknak ebben az országban. Úgyhogy szerintem ez 
egy nagyon jó alap. Ugyanezeket hallom, nekem azért is furcsa ez a dolog, mert 
nyilván tucatjával beszélek azokkal az emberekkel a Diósgyőrben is, akik ezeket a 
hasonló problémákat elmondják, és ugyanígy tulajdonképpen meccsre járó 
társaságokat oszt meg, és szed szét ez a helyzet, ami kialakult, bár némiképp javult 
azért a helyzet az MLSZ legutóbbi döntése után.  

Tehát én ezt egy jó kiinduló alapnak tartom, a műhelymunka, valóban 
egyetértek elnök úrral, és én is köszönöm azt, hogy ezt be merte vállalni, mert tényleg 
itt páran, ellenzéki képviselők ezt négy-öt éve mondjuk, de azt hiszem, hogy így ez a 
fal bonthatónak látszik, hogy tényleg kormánypárti képviselők is értik, és látják ezt a 
problémát. Az is szerepet játszik ebben nyilván, hogy elnök úr meg Loki-szurkoló, és ő 
is látja egy mezőjét ennek a sztorinak. Tehát én azt szeretném mondani, hogy ebből 
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induljunk ki, vegyük figyelembe nyilván mindenkinek a véleményét, klubokét, azokét 
is, akik most nem mondták még el, tehát meg kell kérdezni, és az MLSZ is 
kulcskérdés ebben a dologban. De én azt gondolom, hogy tényleg azoknak a 
véleménye a legmeghatározóbb, akik olyan hangulatot tudnak még nem túl magas 
színvonalú labdarúgás környékére is varázsolni, hogy ezért tízezrek megmozdulnak 
ebben az országban. Szerintem ezt a célt, hogy ez újra előálljon, el tudjuk érni, ha ezt 
a műhelymunkát együtt megcsináljuk. Köszönöm. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Bocsánat, még egy mondatot elfelejtettem, hogy 

miért nem jó a szurkolói kártya, egy példát hadd mondjak. Elkötelezett Ferencváros-
szurkolóként volt egy olyan időszakom, amikor a Ferencváros és a Kispest nem egy 
időben játszott, akkor Bárányos Zsolt miatt kijártam Kispest-mérkőzésekre. Mert 
nekem tetszett annyira a játéka – ez tényleg így volt – (Derültség.), és egy fiatal 
tehetségnek tartottam, de megtehettem… tényleg így volt akkor, de megtehettem azt, 
hogy odamentem, megvettem a belépőt, és beültem oda, ahová én úgy gondoltam, 
hogy beülök, hiszen Budapesten is nagyon sokan járnának több mérkőzésre is adott 
esetben, és nemcsak egy meccsre. A szurkolói kártya pont ezt akadályozza meg, azt, 
hogy én kimenjek és öt perccel előtte elmehessek egy mérkőzésre, akár nem is annak 
a csapatnak a mérkőzésére, akinek én szurkolok.  

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak szeretném árnyalni a 

képet, azért a Jobbikban nem mindenki úgy gondolja, mint Szilágyi Gyuri, de ez most 
csak az utolsó szubjektív véleményére vonatkozott. Összegezve csak nagyon röviden: 
én nagyon sok sikert és kitartást kívánok majd elnök úrnak, hogy frakción belül azt az 
álláspontot, amit ön ma itt képviselt, elsősorban Kubatov Gábor képviselőtársán is 
keresztül tudja vinni, mert én attól tartok az elmúlt bizottsági ülésből kiindulva, hogy 
az ma még egy ilyen Mission inpossible-nek tűnik, hogy ezeknek, nem ennek az 
összefoglaló csomagnak, hanem ennek egy töredékét is képes legyen elfogadni. Ezért 
nagyon fontos lenne, ha az Országgyűlés tud egy olyan csomagot letenni az asztalra, 
amit egy sima egyszerű többséggel elfogadunk, akkor teljesen mindegy, hogy ki egy 
adott klub elnöke, és teljesen mindegy, hogy neki tetszik-e x-y-z szurkolói tábor vagy 
sem.  

Ami jól látható, és én nagyon köszönöm ezt az anyagot, és szerintem 
mindenkinek nagyon hasznos, mert abszolút egységes álláspontnak tűnik, túl azon, 
hogy a kis finomságokban nyilván lehetnek véleménykülönbségek, hogy itt azért a 
vörös posztó egyértelműen az a három pont, ami a kötelező regisztráció, az utaztatás, 
hogy a napján tudunk-e jegyet venni vagy sem, illetve a biztonsági szolgálat. Tehát én 
itt nagyon örülök az MLSZ jelenlétének, ismételten azt nagyon kérném, hogy ebben 
akár az a javaslat, hogy a rendőrségnek legyen ez közfeladata, akár az, hogy a klub 
fizessen a rendőrségnek, de csak a rendőr láthasson el biztonsági munkát bármilyen 
stadionban, nemcsak a Ferencvárosnál, Kispestnél, bárhol, ez nagyon fontos. Mert az 
2015-ben, 2016-ban most már lehetetlen, hogy konkrétan tudjuk, csak senki nem 
meri kimondani, hogy nagyon sok klubnál köztörvényes bűnözők látják el a 
biztonsági szolgálatot. Akik molesztálják a lányokat, a hölgyeket, akik kényük-kedvük 
szerint beengednek embereket, nem engednek, akik utólag aztán megkeresik az adott 
illetőt, aki nekik nem tetszik, és fenyegetik. Hadd ne soroljam, rengeteg ilyen 
probléma van. Tehát ez megengedhetetlen.  

Ha ebben a három pontban tudunk egy konszenzusos javaslatot, ami teljesen 
már irányba mutat, akkor nagyon-nagyon meg fog változni a szurkolói jelenlét és a 
létszám szerintem minden stadionban. 
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Amit még egy mondatban mondanék elnök úr véleményére, én azt osztom, 
hogy a magyar és a nemzeti karaktert kell nekünk is újra megtalálni vagy újra 
felfedezni, de a nemzetközi példákat annyiban tartom jónak, hogy abban önnek 
teljesen igaza van, hogy egy holland, egy angol, egy spanyol vagy olasz mintát nem 
biztos, hogy egy az egyben át kell venni. Azt viszont gondolom, hogy vannak olyan 
hasonszőrű országok, ahol a néplélek, a sportmúlt vagy épp a történelmi múlt 
meglepően hasonló, mint a magyar. És én ajánlom mindenki figyelmébe a lengyel 
szabályozást, mert különösen a pirotechnikák vagy az ottani szabályozás tekintetében 
én külföldi állampolgárként is simán a meccs napján tudok jegyet venni egy Legia 
Varsó–Wisla Krakkow meccsre egy egyszerű személyi igazolvánnyal. Amit 
Magyarországon lehetetlen, ez agyrém. Úgyhogy van itt azért jó példa, de én is azt 
mondom, hogy fésüljünk egy olyan személyre szabottat, ami a magyar érdekeknek 
megfelelő. És én mára be is fejeztem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az MLSZ képviselőjének adok szót.  
 
SAMU ISTVÁN (MLSZ): Köszönöm szépen. Az MLSZ biztonsági igazgatója 

vagyok. Mi már bizottsági ülésre várva szót váltottunk, és akkor megállapítottuk, hogy 
ezek a javaslatok most egy olyan csokrot foglalnak magukba, és úgy vannak 
megfogalmazva, ami párbeszéd alapját képezi. Tehát nincs olyan téma benne, amiről 
az MLSZ párbeszédet ne tudna folytatni. Ugyanúgy a bizottság tagjaival, a 
kormányzattal vagy a szurkolók képviselőivel. Eddig nagyon sok problémánk volt 
azzal, hogy bizonyos szurkolói csoportok úgy artikulálták ezeket a kérdéseket, ami az 
MLSZ számára elfogadhatatlan volt. Tehát egy minimális egymás iránti tisztelet és a 
másik meghallgatása elvárható volt ezekben a kérdésekben. Akik most itt a 
szurkolókat képviselik, azoknak sikerült összefogni ezeket a problémákat úgy, hogy 
mind a bizottság mind az MLSZ számára érthetőek. 

Én azt mondom, hogy nagyon tudnánk támogatni, hogy tényleg, az a 
munkaműhely jöjjön létre, aki megbeszéli ezeket, ugyanis nem kétségbe vonva a 
felvetést, de szükség van az ő számukra is olyan információkra, ami világosabbá teszi 
azt a helyzetet, hogy abban egy szövetség mit tehet, és mit nem tehet. Mivel egy UEFA 
egy FIFA szabályozási rendszeréhez is tartozik. Miket kell figyelembe venni? Még 
egyszer mondom, nem kétségbe vonva azt a felvetést, amit most ők megtesznek ebben 
a kérdésben, például csak a magyar jogszabályok vonatkozzanak bizonyos szankciók 
tekintetében. Vannak ilyen felvetések, amikor azt mondjuk, hogy sajnos, mikor egy 
BL-mérkőzés van, arra nemcsak a magyar jogszabályok vonatkoznak, hanem az 
UEFA vagy éppen a FIFA előírásai is vonatkoznak a szankciók tekintetében.  

Tehát azért mondom, egymás számára ez a fórum világosságot is adhatna arra, 
hogy mennyiben és milyen irányban vagyunk képesek megváltoztatni a szabályokat 
ebben a tekintetben. 

Képviselő úr itt említette, hogy világos szabályok kellenek. Mindenkinek az a 
jó, ha világos szabályok vannak, az MLSZ-nek is. Egyértelműen. Tehát most is vannak 
szabályok, mert törvényi, aztán akár kormányrendeletek útján, de például biztonsági 
szabályzó is van, mindenkire érvényes szabályzatok, minden klubra érvényes. Az 
világos, lehet, hogy problémák vannak vele, de úgy gondolom, hogy most vannak 
világos szabályok azért, mert a pályarendszabályokkal, amelyeknél elértük, hogy 
mindenhol ki legyenek függesztve, lehet azzal nem egyetérteni, de azért eléggé világos 
szabályok. Ha azzal probléma van, vitassuk meg. Tehát nem vagyunk ennek ellene. 
De azt hiszem, hogy az utóbbi időben azért egy nagyon erős szabályzórendszere 
alakult ki a sportrendészetnek és a sportbiztonságnak sok vitával és ezen 
vitatkozhatunk, de azért szabályzórendszere van. Az, hogy ez nem világos, ezzel én 
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vitatkoznék, mert nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy a szabályzórendszer kialakuljon 
mindenképpen. 

Elnök úr, az a tény, hogy az MLSZ közben változtatott a szabályzórendszerén a 
klubkártyával kapcsolatban, úgy éreztem belülről, hogy ez egy olyan dolog, hogy én 
beszámoltam, hogy mi volt a bizottsági ülésen, hogy mik voltak a felvetések, és az 
MLSZ ehhez úgy állt hozzá, föltették, hogy meg kell nekünk hallgatni ezt a felvetést 
most és jó szándék jeléül elébemenni ennek a kérdésnek vagy nem. A válasz az volt rá, 
hogy volt egy ilyen felvetés, a jó szándék jeléül tegyen az MLSZ gesztust, hogy ezzel a 
dologgal előbbre halad, és ne az legyen, hogy ő aztán a végsőkig ellenáll, ameddig csak 
lehet, ezekben a kérdésekben. Tehát én nem éreztem ebben, legalábbis mivel engem 
kérdeztek, politikai szándékot. Az volt, hogy tessék, itt van a bizottság előtt, szurkolók 
felvetették, nagy szurkolói köröket képviselnek, elébe tudunk-e menni ennek a 
dolognak. Személyesen az elnök úr is azt mondta, amikor ezt a feladatot kirótta, hogy 
kérem megvizsgálni, én pozitívan állnék hozzá, ahhoz kérek indokokat, hogy pozitív 
hozzáállással mit tud az MLSZ ebben tenni. Tehát ez történt akkor, és azért 
változtatott az MLSZ, egy jó szándék jeléül arra, hogy kész arra, hogy a problémákat 
megvitassa. 

 
ELNÖK: Akkor hadd mondjak erre valamit, mert ez egyébként engem őszintén 

szólva nem nagyon érdekel, mert semmifajta hiúsági meg presztízskérdés soha nem 
vezérel, mert inkább hajlamos vagyok az ügyet nézni, hogy folytattunk egy elég éles 
vitát a Dánia elleni barátságos meccsen Debrecenben az elnök úrral, és abból én azt 
éreztem, mintha ő azt gondolná, hogy most akkor őt személyében támadja ez az egész 
kezdeményezés, ami súlyos félreértés, mert tényleg nem. Én csak ebben akartam 
megnyugtatni, hogy semmi ilyen nincsen bennünk. 

Viszont van egy olyan probléma, amit nekünk nagyon nehéz lesz kezelni, de 
nem lehet tőle eltekinteni, hogy akármilyen szabályrendszert kovácsolunk, annak az 
alkalmazása és főleg annak a végtelenül közvetkezetlen alkalmazása teljesen rommá 
zúzza az embereknek a szabályzásba vetett hitét, és most ezt látom számtalan esetben. 
Tehát nekem ez nagyon problémás. Mert miért lehet az, hogy leülünk kulturáltan az 
UEFÁ-val, és az UEFA - az a meccs, amit mondasz - azt úgy engedélyezte, hogy 
egyébként egy Debrecenben szervezett, 50 ezres látogatót vonzó nyári fesztivál kellős 
közepén volt a meccs. És elmagyaráztuk nekik, hogy nem lesz semmi baj, 
megközelítés, szeparálás, biztonság, utána lejöttek a szurkolók és beültek, ittak egy 
sört, a fesztiválon részt vettek, semmilyen probléma nem volt, semmilyen. 

Most ehhez képest egy másik meccsen, talán éppen a Paks ellen játszottunk 
vagy ki ellen, azt látom, hogy körbekordonozták a komplett Nagyerdőt. Amúgy voltak 
húszan a vendégszurkolók. Kérdeztem, hogy teljesen megőrült valaki? Olyan 
taposórendszert építettek ki, hogy ha ilyen lenne a szerb határon, a menekültek 
elszaladnának, nem is tudom, milyen messze. Tehát teljesen abszurd volt, és ha 
megnézzük a statisztikát, az igazán aggasztó. Miért van az, hogy egy - és itt ez megint 
szabályzási kérdés - világosan dokumentált Fradi-meccsen kamerákkal lekövetett, a 
pirotechnikai gránátot a pályára dobó embert, felvétel van, minden, nem tudta a 
bíróság jogerősen; és egyébként semmit nem csinált, mármint úgy értem, a magyar 
hatóság feltette a kezét, és azt mondta, gyerekek, nincsen kellő jogalap, és egyébként 
minden megvolt teljesen dokumentálva, én magam láttam a felvételeket egyébként, 
hogy megvan a dobó kéz, íve látszik, húzza a csíkot, a fénycsíkot a felvételen, mert 
pirotechnikai eszköz és már égett neki a gyújtója; megvan, leérkezik a pályára, 
felrobban és semmi, nincs következménye. De van szabályzás rá. Tehát önnek teljesen 
igaza van. Amúgy konkrétan, tudja, ismeri ezt a viccet, hogy a magyar 
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mozdonyvezetők be tudnák tartani az összes szabályzatot, csak akkor megállna a 
közlekedés. 

Tehát valamit csinálni kell, és ezért van az, egyébként meg kell nézni, hogy mi 
az a szabályozás, amit egyébként senki nem tart be, azt felesleges fenntartani, és 
valahogy ebben egyébként a Varga képviselő úr segítségét meg a jogászokét fogjuk 
kérni, mert sajnos hiába vannak drákói, vagy kvázi drákói szabályok arra 
vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárni a futball-huliganizmussal kapcsolatban, mert 
vannak és ez tényleg minimális ember, ha azokat kivesszük, akkor normalizálódik az 
egész helyzet, és mégis igazából olyan, mintha a magyar igazságszolgáltatás ezzel 
kapcsolatban tehetetlen lenne. Mondjuk, átmegyünk a szlovákokhoz, a meccs végén 
már egyébként jogerősen van elítélve a fickó. És az is Európa. Tényleg, tehát ott 
furgon van előkészítve tárgyalóteremnek, mire vége a meccsnek, azt, aki ténylegesen 
olyan cselekedetet követ el, az nem megy. És egyébként ezzel kapcsolatban szeretném 
mindenkinek jelezni, hogy szerintem az, amit a szurkolói klubok mondanak, hogy egy 
csomó szabályt enyhítsünk, mert egyébként a meccsre járó ember nem bűnözőbb, 
mint az operába járó, vice versa, mert ez egy szolgáltatás, a habitusa más meg az 
érdeklődése, de nem kell máshogy kezelni. Viszont ott nem szabad csodálkozás 
legyen, hogy a szabályok ellen durván vétőkkel szemben viszont nagyon komolyan fel 
kell lépni. Az angol példa jó példa, nagyon komoly felfüggesztettet kapott első 
kanyarban, elment a meccsre, azonnal letöltendővé vált és a következő öt évében azon 
gondolkodott, hogy egyébként megérte-e kimenni a meccsre vagy sem. Azon ne 
legyen senki meglepődve, hogy a szigorítás oldalán mindenképpen kell valamit 
lépnünk, és itt majd el kell gondolkodni azon, hogy a végrehajtás alkalmazásakor a 
törvényhozás milyen eszközökkel tud felépülni, mert a bírói függetlenség, bírók 
ítélkezési függetlensége, nagyon fontos elvek vannak, amikbe nem szabad 
belenyúlnunk, de szabályokat egyébként alkothatunk, amikre figyelemmel kell 
lenniük. Ez egy nagyon nehéz terület, csak szeretném előre jelezni, hogy ebben lesz 
vitánk. 

A másik, mert már előzetes tárgyalásokat folytattam, a helyzet az, hogy addig, 
amíg a rendőri vezetők egy része magas rendőri létszámot jelöl ki egy vasárnapi 
meccsre, mert a vasárnapi pénz duplán számít, és akkor így lehet egy kicsit 
bolondítani a jövedelmeket, amíg ennek nem szabunk gátat, lesz egy nagyon komoly 
költségvetési nyomás, mert akkor természetesen amúgy a Pécs-Pápa is kiemelt 
biztonsági kockázatú a maga bolondériájával, tehát tiszta vicc az egész. Ebben pedig a 
rendőrséggel kell leülni, mert sokkal inkább mondjuk azt, hogy keressük meg azokat - 
én nem akarom a rendőrök zsebéből kivenni a pénzt egyáltalán, sőt, de tegyük őket 
érdekeltté, hogy egy diszkrét rendőri jelenlét mellett nagyobb biztonság legyen. És 
akkor itt nagyon sok a teendő nemcsak a szervezők által alkalmazott biztonsági cégek 
munkatársaival kapcsolatban, de néha olyan forgalomkorlátozások, olyan 
kordonozás, olyan biztonsági előírások vannak, ami tényleg teljes mértékben 
felesleges. Teljes mértékben felesleges. És itt egyébként lehetne pénzt spórolni, 
inkább adjuk oda a rendőröknek. Komolyan mondom. Ebben majd az igazságüggyel 
is meg a belügyminiszter úrral is le kell ülnünk adott esetben, ha van javaslatunk, 
ebben kell majd valami konszenzust nekünk képviselni. Azért gondoltam azt, hogy a 
bizottság erre jó terep, mert ez egy abszolút semleges, konszenzusképes testület, itt 
mindenkivel le lehet ülni, mert kénytelen mindenki eljönni, ha odakerül a sor. A 
frakció támogatását kérem majd.  

És záró gondolatként én természetesen a saját frakciótársaimmal is igen sokat 
szoktam beszélgetni erről, a Kubatovtól a Deutschon át a miniszterelnökig. Nagyon 
tarka-barka szurkolócsapatot alkotunk, és én hadd védjem meg a Kubatovot, mert a 
legnehezebb dolga neki van. És, aki fradista, az pontosan tudja, hogy létezik olyan 
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Fradi… nem tudom, hogy nevezzem, B-közép, tehát szurkolói kör, akik azért nagyon 
súlyosak tudnak lenni. Tehát ott az a probléma, hogy ugye van, ha jól tudom, 
legnagyobb csapat, és a többi, 1,6 millió rajongója van a Fradinak a felmérések szerint 
Magyarországon, a második legnagyobb a Debrecennek a 600 ezerrel, és a Diósgyőr a 
harmadik, ezt a független piackutató mérte fel 500 ezerrel (Derültség.), de nyilván ez 
még változhat. Nem ez a potenciális piac nagysága. Abban az értelemben, hogy a 
Debrecen lesz az első. (Dr. Varga László: Mi vagyunk a legjobbak. Növekszünk!) 
Persze, hát mit mondott Dobó István? Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Nem? 
Persze. Hát én is inkább egy Messit szerződtetnék, mint nyolc Szalai Ádámot. Nem? 
Beljebb lennél, nem?  

De visszatérve a konkrét kérdésre, négy szurkolói tábor van, mert nagyon nagy 
az ilyen B-középszerű képződmény, és én beszéltem a képviselőikkel, tényleg van 
olyan, aki teljesen méltatlan arra, hogy egyébként futballhuligánnak nézzék, és 
szervezett szurkolói kör, és van olyan, aki teljesen rászolgált. Ezért bonyolultabb neki 
a helyzete. Nekünk Debrecennek, mert bár nagy a szurkolótábor, sokkal könnyebb a 
helyzetünk, mert nálunk csak egy B-közép van, hála a jó istennek, többé-kevésbé, és 
miután ez egy regionális brand, ezért sokkal könnyebben szót értünk. A legkönnyebb 
a Deutschnak a helyzete, mert felhív mindenkit, és félóra alatt végez. (Derültség.) 
Hülyéskedek, nehogy megsértődjön! Hazai futballizé! (Stern Péter: Ez nem volt szép 
elnök úr! - Derültség.) Nem, erre szokta a Deutsch azt mondani, hogy mindent ért, de 
konkrétan az MTK mint egyesület által nyert olimpiai érmeket, ha nézzük, akkor a 
világ országsorrendjében az MTK valahol a 30. helyen lenne, mint ország. És olyan 
nemzeteket előz meg, mint Brazília. Vannak 130 millióan. Tehát a Deutsch is azt 
mondja, hogy gyerekek, kevés oroszlán! És van benne valami, mert egyébként talán a 
második legtöbb bajnokságot nyerte az MTK. (Stern Péter: 23-at.) És a Fradi 
mennyit nyert? 28-at. És itt jegyezném meg a Debrecent a maga 7… 

 
MAGYAR BALÁZS: Csak annyit tennék hozzá nagyon röviden az elnök úr 

elmondottaihoz, hogy azt nyugodtan tudjuk mondani itt, az asztalnál ülők, hogy 
amennyiben akik itt az asztalnál ülnek, velünk megtörténik a megegyezés, akkor rend 
és hangulat lesz a magyar stadionokban. Tehát lehet különböző egyéb társaságokkal 
beszélni, megegyezni, természetesen ez így helyes, de azt gondolom, ha itt az asztalnál 
ülőkkel sikerül egy olyan kompromisszumot kialakítani, ami minden fél számára 
vállalható, akkor igenis visszatér a hangulat mindenképpen a lelátókra. Ebben 
egészen biztos vagyok, ezt egészen nyugodtan a mellettem ülők nevében is tudom 
mondani, hogy ez egészen biztosan így lesz.  

 
ELNÖK: A frakcióban is mi szoktuk froclizni egymást, pedig egy pártban 

ülünk, és váll váll mellett harcolunk, de futballban nincs barátság, ott izé van. 
(Mirkóczki Ádám: Mi van a Tállaival?) Hát a Tállairól nem is beszélve! (Derültség.) 
Amit a Tállai kap, ajaj! Úgyhogy arról nem beszélve, hogy itt is milyen egyenetlen a 
szurkolóknak a viselkedése. Ugye olyan típusú csapat, mint az MTK, minden európai 
országban van. És például furcsa módon a Manchester egy vasutascsapat. És furcsa 
módon a vasutascsapatoknak szurkolók között nem népszerű Magyarországon, tehát 
a Loki-szurkolók tipikusan nem Manchester-szurkolók, hanem Liverpool-szurkolók. 
Ezt rakja össze nekem valaki, teljesen eltérő a helyzet. Arról nem beszélve, ha 
emlékszünk rá, amikor Szófiában voltunk, akkor bennünket a tenyerén hordozott a 
Legiának a szurkolóbázisa, és velünk együtt szurkoltak a Levszki ellen. Tiszta 
abszurditás. A bolgárok egy része azért szurkolt, hogy mi nyerjünk a Legia ellen. 
Tiszta őrület. Miközben mi egyébként együtt szurkoltunk, amikor a Fradi kinn volt a 
BL-ben, vagy amikor a Loki kinn volt a BL-ben, én annak örültem, hogy a szurkolói 
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bázisok nagyjából össze tudták hangolni magukat, és jó szívvel szurkoltak az adott 
csapatnak. Ezt a karakterünket jó lenne megőrizni szerintem, remélem, fog sikerülni. 
Egyébként az egyezkedésbe meg a kompromisszumba be kell vonni a rendőröket, a 
nélkül nem fog menni. MLSZ itt van, és majd a kormányt is, mert az államtitkár 
asszony képviseletében le kell egyeztetni, hogy a kormánynak mi lesz az álláspontja.  

Az ülés berekesztése 

Van-e még valaki, aki szót szeretne kérni? (Nincs jelentkező.) akkor nagyon 
szépen megköszönöm mindenkinek. Jó hosszú ideig tartott a bizottsági ülés, de nem 
baj, remélem, hogy itt elindulunk valami normális úton. Köszönöm szépen a 
konstruktív közreműködést meg a türelmet. Innentől kezdve szövegezni fogunk, és 
fogok mindenkit értesíteni, hogy gyertek el. Valamilyen eljárást kitalálunk, hogy mit 
csinálunk. Köszönöm szépen.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 27 perc)  

  

Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva, Barna Beáta, Baloghné Hegedűs Éva és Lajtai 
Szilvia  

 
 
 

 
 


