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Napirendi javaslat  

 

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért 
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló, 2013. június 2-i 604/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról [(COM2015) 450; 2015/0208 (COD)] 

(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 

2. Az Országgyűlési Őrség 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámoló 

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján) 

3. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8344. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről szóló határozati javaslat 
(H/8660. szám)  
(Novák Előd, Kulcsár Gergely és Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről szóló határozati 
javaslat (H/8849. szám)  
(Mirkóczki Ádám, Apáti István és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Ágh Péter (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP) 
Bíró Márk (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak 
 

Hozzászólók 
 

Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Tóth László dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség)  
Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő  
Szabó Timea (független) országgyűlési képviselő  
Kulcsár Gergely (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Apáti István (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Novák Előd (Jobbik) országgyűlési képviselő  
 

 
 

Jelenlévők 
 

Dr. Loufouilou Apollinár László (Miniszterelnökség)  
Dr. Vadasi Vivien osztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm az államtitkár urat, a bizottsági tagokat, a munkatársakat, megkezdjük a 
munkát. Megállapítom, hogy Vas Imre Bíró Márkot helyettesíti, és megállapítom, 
hogy Firtl Mátyás Ágh Pétert. Más helyettesítés van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, 
akkor 7-en vagyunk jelen a bizottsági ülésen. Itt vannak a helyettesítési 
dokumentumok, 5-en személyesen, és 2-en helyettesítéssel vannak jelen. 

A bizottság határozatképes, megkezdjük munkánkat. 

A napirend elfogadása 

Mielőtt a napirendre javaslatot tennék, napirend-kiegészítésekről kell 
döntenünk. A Házszabály szerint napirend-kiegészítésről vita nélkül döntünk. A 
napirend-kiegészítések közül az első: Vadai Ágnes december 9-én a „Miből jár egy 
feltételezett ibizai drogdiszkóba Orbán Viktor tanácsadója?” című napirendi pontot 
kezdeményezi. (Dr. Vadai Ágnes: Aktuális is most! Jó minőségben aktuális!) 
Kérdezem a bizottságot, hogy napirendre tűzi-e az indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki 
az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) 6 nemmel nem tűztük napirendre ezt a 
javaslatot. 

A következő szintén Vadai Ágnes kezdeményezése aktuális honvédelmi és 
rendészeti kérdésekről, különös tekintettel Magyarország terrorfenyegetettségével 
kapcsolatban. Ez a napirendi kezdeményezés. Ki az, aki támogatja ezt a napirend-
kiegészítést? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással ezt sem tűztük napirendre. 

A harmadik Harangozó Tamásnak egy napirend-módosítási javaslata. Miután 
ő személyesen nem tud részt venni a bizottság ülésén, azt javasolja, hogy a honvédségi 
feladatok megvalósításáról szóló beszámolókat ne most tárgyalja a bizottság, hanem 
egy olyan időpontban, amikor ő is jelen tud lenni. Ki az, aki elfogadja ezt a napirend-
módosítási javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) 6 
nemmel a bizottság ezt elutasította. 

Most akkor a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokról kell szavaznunk. 
Ki az, aki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) 1 nemmel a bizottság a napirendjét elfogadta. 

Demeter Márta képviselőtársunk bizottsági részvételéről, mint tudjuk, minden 
egyes bizottsági ülésen a Házszabály értelmében külön kell döntenünk. Tehát 
kérdezem a bizottságot, gondolom, Demeter Márta kéri, hogy részt vehessen a 
bizottsági ülésen tanácskozási joggal, a zárt ülésen is? (Demeter Márta: Igen.) Ki az, 
aki támogatja, hogy részt vehessen a bizottsági ülésen? (Szavazás.) 7 igen. Köszönöm 
szépen. 

Ki az, aki támogatja, hogy a zárt ülésen is részt vehessen? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 7 igen. Akkor természetesen részt vehet a zárt ülésen is. (Kósa 
Lajos Laban Jánossal konzultál.) 

Elnézést, csak azt próbáljuk tisztázni, hogy ha jól emlékszünk, a 
képviselőnőnek van érvényes átvilágítása. (Demeter Márta: C-típusú.) Azért, mert 
Kulcsár képviselőtársunk is kezdeményezte azt, hogy részt vehessen a bizottsági 
ülésen, és azt a gyakorlatot alakítottuk ki a korábbi zárt ülések kapcsán, hogy azok a 
képviselők, akik részt akarnak venni a bizottság nyílt ülésén, azokról döntünk és 
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általában meg szoktuk nekik adni, de a zárt ülésen való részvételt eddig nem adtuk 
meg senkinek, akiről tudjuk, hogy nincsen ilyen típusú átvilágítása. Ezért kérdezem, 
hogy Kulcsár úrnak van-e. (Kulcsár Gergely: Van. Be is tudom mutatni, ha 
szükséges.) Igen, mert a képviselőnő volt olyan kedves, és a bizottsági 
munkatársaknak előzetesen bemutatta. Ezt akkor majd csak a rend kedvéért ne 
nekünk, hanem a titkárnőnknek, Katalinnak mutassa már meg, képviselő úr. (Kulcsár 
Gergely bemutatja az átvilágítását igazoló dokumentumot Ácsné Kovács 
Katalinnak.) 

Gondolom, képviselő úr is a bizottság nyílt és zárt ülésén is részt kíván venni. 
(Kulcsár Gergely: Igen.) Akkor az eddigi gyakorlatunknak megfelelően, akinek volt 
nemzetbiztonsági átvilágítása, annak a zárt ülésen való részvételt is lehetővé tettük, 
tehát kérdezem a bizottságot, hogy részt vehet-e Kulcsár képviselőtársunk a bizottsági 
ülés nyílt részén. Kik támogatják? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással tanácskozási joggal részt vehet. 

Ki támogatja, hogy a zárt ülésen is részt vehessen Kulcsár képviselőtársunk? 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a zárt ülésen is részt vehet a képviselőtársunk. 

Akkor azt szeretném még kérni, hogy az eddig kialakult gyakorlatunknak 
megfelelően megtenné azt, hogy nem a szakértőknek fenntartott széksorban ül, 
hanem ideül az asztalhoz? Köszönöm szépen. Azért, mert a szakértők nem tudnak 
részt venni, mondjuk, hogy ha Mirkóczki képviselőtársunk helyére leül, az teljesen jó, 
de ott az asztal végén is kitűnő. (Kulcsár Gergely: Mirkóczki képviselő úr lehet, hogy 
fog jönni.) A szakértők nem tudnak hozzászólni, de akik hozzászólási joggal 
rendelkeznek, azok a tárgyalóasztalnál szoktak ülni. Köszönöm szépen. 

Elfogadtuk a napirendünket, megkezdjük a munkát. Mindjárt az első napirendi 
pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Kérem, hogy aki a zárt ülésen nem 
vehet részt, hagyja el a termet. (Rövid szünet.)  

 
 

(A bizottság 10.10 - 10.48 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
 (Szünet: 10.48 - 11.01 óráig) 

 
 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az 
egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek 
és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 2-i 
604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
[(COM2015) 450; 2015/0208 (COD)] - (Bizottsági vélemény kialakítása a 
HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 

ELNÖK: Folytatjuk a munkát. Köszöntöm a kormány képviselőit, helyettes 
államtitkár urat és osztályvezető asszonyt. A következő napirendi pont a bizottsági 
vélemény kialakítása az egyeztetési eljárás alá vont európai uniós tervezetről, ez az 
úgynevezett kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalás. 

Mint ismeretes, az Európai ügyek bizottsága már kezdeményezett egy olyan 
javaslatot, hogy az úgynevezett kötelező betelepítési kvóta kapcsán hozott európai 
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parlamenti és európai miniszteri tanácsi rendeletet utasítsuk vissza, ne fogadjuk el, 
ennek tartalmi, formai és alaki okai is vannak. Most a parlament a bizottság elé utalta 
azt a kérdést, hogy a Házszabály 140. §-ának (4) bekezdése alapján a bizottság 
foglaljon állást ezzel kapcsolatban. 

Ha most minden igaz, nem a kormány az előterjesztő, tehát nem előterjesztői 
minőségben kérdezem majd önöket, hanem a kormány álláspontját kell hogy 
képviseljék. Én azt indítványozom, hogy a bizottság egy olyan javaslatot fogadjon el, 
amiben elutasítjuk az egyeztetési eljárás alapján létrejövő tervezetet, magyarul a 
kötelező betelepítési kvótát és mondjuk azt, hogy ez számunkra elfogadhatatlan, és 
mondjuk el azt majd a bizottsági állásfoglalás indokolásában, hogy ennek mi az 
alapvető oka. 

Egyrészt az alaki oka az, hogy egy olyan eljárásrendben fogadta el az Európai 
Unió ezt a szabályt, ami eltér az eddig az Európai Unióban elfogadott jogszabály-
alkotási menettől. Másrészt ellentétes a kérdésben jóval korábban elfogadott 
általános nemzetközi szerződésekkel, hiszen a nemzetközi szerződések még az ’50-es 
évektől kezdve rögzítik, hogy csoportos kényszer-lakóhelyváltoztatást semmilyen 
módon nem lehet elfogadni, akárhogy is hívják ezt, kitelepítés, lakosságcsere, 
tömeges turizmus, málenkij robot vagy éppen kényszer-betelepítés vagy áttelepítési 
kvóta, mert minden egyes ügyben embereket akaratuk ellenére lakóhelyük 
megváltoztatására kényszeríteni csak egyedi döntések alapján lehet. Bárhogy nevezi 
ezt az adott jogszabály, az mindenképpen törvényellenes és a nemzetközi 
egyezmények megtiltják azt, hogy ezzel kapcsolatban az adott ország végrehajtsa ezt a 
határozatot. Egyébként ilyen beadványa az ombudsmannak is van az 
Alkotmánybíróság felé, az Alkotmánybíróság még nem bírálta el, de egyébként ezt a 
kritikát az ombudsman is megfogalmazta. Egyébként pedig tartalmi értelemben a 
kötelező betelepítés kvóta teljes mértékben értelmetlen, mert egyszerre kellene azt 
megcsinálni, hogy embereket tömegesen olyan országba kényszer-áttelepíteni, ahová 
ők nem akartak menni és ott nem akarnak lenni, viszont ebben az országban 
kényszerrel őket nem lehet tartani. Miután a schengeni egyezmények életben vannak, 
ugyanakkor, ha az ő szabad mozgásukat nem akadályozza meg semmi, akkor az 
eredeti szándékuknak megfelelően vissza fognak menni igen rövid időn belül oda, 
ahová egyébként akartak menni. 

Tehát csinálunk egy óriási procedúrát egy eleve végrehajthatatlan rendszer 
működtetésére és nem utolsósorban a problémának ez nemhogy a kezelése, hanem 
szinte ma már az elfedése, mert míg egymilliónál több emberről van szó, addig 
egyébként a kötelező betelepítési kvóta is minimális ehhez a számhoz képest, 140-160 
ezer ember kötelező betelepítéséről szól. Tehát ilyen értelemben törvénytelen, 
végrehajthatatlan, ráadásul még akkor se oldana meg semmit, hogyha egyébként ettől 
a kettőtől eltekintenénk, mert egyébként akkor azt a kérdést kell feltenni, hogy jó, jó, 
de mi van a további 840 ezerrel vagy 860 ezerrel.  

Ezért gondolom azt, hogy helyesen az európai ügyek magyar parlamenti 
bizottsága is megkifogásolta ezt mindenfajta szempontból, és én azt gondolom, hogy a 
mi bizottságunk is nyugodtan olyan álláspontot foglalhat el, amiben ezeket az érveket 
leírva, elutasítjuk ezt a határozatot. 

Kíván-e valaki szólni a kérdésben? A kormány? 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy fél pillanatra. Hegyaljai Mátyás vagyok, a 
Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes 
államtitkára. Úgy készültem, hogy néhány szóval indokolnám, hogy mi miért nem 
támogatjuk ezt a javaslatot, amit a bizottság benyújtott. 
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ELNÖK: Mármint az Európai Bizottság. 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

Európai Bizottság. 
 
ELNÖK: Ezt majd jelezze már, mert ez egy honvédelmi bizottság is. 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, 

elnézést, való igaz, amit az Európai Bizottság benyújtott. Erre készültem, de elnök úr 
annyira pontosan összefoglalta az egészet, hogy azon kívül, hogy részletekkel tudnám 
kiegészíteni, azt hiszem, hogy teljes mértékben ez a mi álláspontunk is, és ebben 
tudunk menni tovább. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Igen, Demeter Márta. 

Kérdések, hozzászólások 

DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném 
röviden azt összefoglalni, és egyébként lehet, hogy én értettem félre, amit az elnök úr 
az elején mondott, hogy egyébként több külön dologról beszélünk, hiszen voltak 
bizonyos döntések az Európai Unióban, ami a menekültek, meghatározott számú 
menekült egyszeri elosztásáról szólt. Ebben született döntés, és ezzel kapcsolatban a 
kormány kezdeményezett eljárást az Európai Bíróságnál, és beszélünk egy teljesen 
más dologról, ami alapvetően az állandó elosztási mechanizmusról szól, ami azt 
gondolom, hogy szintén vet fel kérdéseket, és egy olyan formában történő állandó 
elosztás, ami a Dublin III. rendeletet életben tartva, azt kiegészítve, mondhatni: egy 
igazságtalan rendszert fenntartva működne, azt gondolom, hogy egyébként nem 
elfogadható. 

Viszont visszautalva az egyszeri döntésre, mert úgy éreztem, hogy ebben volt 
némi keveredés, az is tény, hogy figyelembe kell vegyük, hogy az európai uniós 
tagsággal nagyon sok joga van a tagállamoknak és nagyon sok előnyét élvezik ennek. 
Viszont sajnos úgy látszik, hogy sokan akár elfeledkezhetnek arról, hogy ez 
kötelezettségekkel is jár, de majd látni fogjuk, hogy milyen döntés születik ebben a 
kérdésben. 

Visszatérve a rendelettervezetre, az magát a Dublin III. rendeletet egészítené ki 
alapvetően fenntartva annak az igazságtalan voltát. Itt volt szó a szubszidiaritás 
elvének megsértéséről, a kormány ezt kommunikálta. Ki lehet mondani, hogy ez 
egyébként nem sérti a szubszidiaritás elvét, de az tény, hogy igazságtalan terheket 
róhat a tagállamokra. Tehát ebben a formában egy ilyen rendelettervezet 
semmiképpen nem lehet helyénvaló és működőképes. Ettől függetlenül természetesen 
a jövőben még sokszor fel fog merülni, ez ténykérdés, hogy mi az a mód, az a 
rendszer, amellyel szükséges megoldani majd az adott helyzetet, amivel egész Európa 
szembesül. Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy amennyiben csak a Dublin 
III. rendelet hibáiról beszélünk, vagy egy olyan rendelettervezetről, amely igazából azt 
tartaná életben, azt gondolom, ez nem támogatható. Viszont amennyiben a kormány 
ennek farvizén egy hihetetlenül különutas, teljesen önálló olyan politikát folytat, 
amely nem összeegyeztethető a végső érdemi megoldás kialakításával, amit eddig meg 
is mutatott, akkor a kormány viselkedése, azt gondolom, nem elfogadható  

Tehát mindenképpen olyan megoldást támogatunk, amely közelebb visz a 
hosszú távú, közös megoldáshoz. Természetesen amennyiben már feláll egy közös 
határvédelem, amennyiben a hotspotok, a belépés ellenőrzése megfelelően, 
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szervezett, ellenőrzött módon a biztonsági, szolidaritási szempontokat is szem előtt 
tartva működik, akkor érdemes lesz beszélnünk egy elosztási mechanizmusról. De azt 
gondolom, hogy egy olyan mechanizmus, amely a jelenlegi igazságtalan rendszert 
tartaná fenn, nem tud működni. Tehát bármilyen a kvóta, ilyen szempontból és 
hosszú távon, azt gondolom, záróköveként működhet a közös megoldásnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elfogadom a pontosítást. A mostani bizottsági 

állásfoglalás egyébként az úgynevezett elosztási mechanizmusról szól. Az elosztási 
mechanizmust közvetlen megelőzi a kötelező betelepítési kvótáról szóló jogszabály, 
amelynek a jogszabály voltát pillanatnyilag a szlovák és a magyar kormány az európai 
bíróság előtt vitatja. Az állandó elosztási mechanizmus és egyébként a kötelező 
elosztási kvóta kapcsán is sárgalapos figyelmeztetési eljárást indított az európai ügyek 
bizottsága, erről a parlament is tárgyalt. Most a bizottság előtt csak az egyeztetési 
mechanizmus van, de azért foglaltam a kettőt egybe, mert az általam elmondottak 
épp úgy vonatkoznak a kötelező betelepítési kvótára, mint az úgynevezett állandó 
elosztási mechanizmusra. 

Ugyanis az ötvenes években kialakított és a nemzetközi jog által elfogadott 
rendszerben minden kényszerrel, tömegesen végrehajtott olyan akció, amikor 
embereknek a lakóhelye megváltoztatásáról van szó ahhoz képest, hogy ők egyébként 
milyen lakóhelyet választottak maguknak, ha ez tömegesen van, külön kitér a 
jogszabály arra, hogy mindegy hogyan hívják - állandó elosztási mechanizmus, 
lakosságcsere, deportálás, kitelepítés, kötelező helyváltoztatás -, ez törvénytelen. 
Tehát a nemzetközi joggal ez is, és az is ütközik az álláspontunk szerint. Továbbá 
mindkettővel kapcsolatban van még egy rendkívül fontos megjegyzés. Ha ezeket a 
jogszabályokat elfogadjuk, akkor az a helyzet, hogy megsértjük azt az általános 
jogelvet, amely az Európai Unióban is általános, hogy a törvények be nem tartása 
senki számára nem keletkeztethet előnyt ahhoz képest, aki a törvényeket betartja. 
Tehát nem jogosult előnyszerzésre a törvények megszegésével senki. A helyzet az, 
hogy a Dublin III. egyezmény és a nemzetközi menekültegyezmények be nem tartása 
okozza egyébként, hogy ezzel a menekültválsággal szembe kell nézni.  

Először is a nemzetközi menekültügyi egyezmények azt írják elő, hogy ha 
valaki az életét, a vagyonát, a biztonságát veszélyben érzi a saját hazájában és emiatt 
saját hazájának elhagyására kényszerül, akkor az első biztonságos országban, ahol ez 
a fenyegetettség nem áll fenn, meg kell állnia és menedék iránti kérelmet kell az adott 
országban előterjeszteni, amennyiben ilyen intézmény egyébként abban az országban 
működik.  

Tehát ha megnézzük a háborús konfliktusokat, napnál világosabb, hogy elvileg 
Magyarország területére egyetlen egy országból érkezhetnének emberek ilyen jogos 
kérelemmel: az pedig Ukrajna. Ukrajnában polgárháború dúl és adott esetben egy 
ukrán állampolgár mondhatja azt a magyar hatóságoknak, hogy egyébként az élete, 
biztonsága fenyegetve van. Hozzáteszem: akkor sem terjed ki ez általában 
mindenkire, mert egy lembergi lakos, ahol egyébként nincs polgárháború és 
biztonságban van, nem lenne jogosult ilyen kérelemre, de például egy luhanszki igen. 
Ráadásul ez nem is általános szabály.  

Ehhez képest senki nem tartja be, Törökországtól kezdve Görögországon át 
lehet sorolni azokat az országokat, akik fittyet hánynak erre, pedig nyilvánvalóan 
biztonságos országok és még sem történik meg az, hogy beadják ezek az emberek a 
menekültjog iránti kérelmet. Tehát önmagában ez már jogellenes magatartás. A 
Dublin III. pedig nyilvánvalóan megmondja, hogy az Európai Unió területére lépve az 
illető országnak, ahol először területére lépett akár menekült, akár illegális 



11 

bevándorló, tehát aki jogellenesen lépte át a határt, köteles regisztrálni és az ügyének 
elbírálását abban az országban kell megvárni, ahol először az Európai Unió területére 
lépett. Ez egyébként Görögország ebben az esetben és nem lehet fogalmilag sem 
Magyarország.  

Teljesen abszurd, hogy miközben nekünk a törvények be nem tartása miatt 
nyilvánvalóan hátrányunk keletkezik, még a kötelező betelepítési kvóta és az elosztási 
mechanizmus is arra kötelezi a magyar kormányt, hogy tömegével fogadjon be olyan 
embereket az országba, akikről nem tudni, kicsodák. És nem átmeneti állapotról van 
szó, hanem nyilvánvalóan tartós állapotról. Körülbelül annyira ideiglenes a dolog, 
mint a kedves szovjet hadsereg állomásozása annak idején. Jött egy pár hónapra, 
aztán 50 év lett belőle.  

Teljesen nyilvánvaló, hogy a görög magatartás jogszerűtlen, a török magatartás 
jogszerűtlen, mégis pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nekik származik ebből előnyük. Én 
nem tudom elfogadni ennek az elvnek a felrúgását, ezért tartom elfogadhatatlannak a 
kötelező betelepítési kvótát és az egyébként erre épülő elosztási mechanizmust meg 
végképpen abszurdnak tartom, túl azon, hogy senki nem tud válaszolni egy sor fontos 
kérdésre ezzel kapcsolatban. Például arra, hogy mitől fognak ezek itt maradni, vagy 
mitől maradnak egyébként Lisszabonban vagy nem tudom, Turkuban, ha éppen 
odaküldik őket. Miért maradna ott, ha ő Németországba akart menni? Ha nem lehet 
őt erővel ott tartani, akkor mitől marad ott? Az egész hajcihő csak felesleges 
pénzkidobás.  

Sokan mondják azt, hogy a Dublin III. nem működik. Nem működik azért, 
mert senki nem tartja be és nincs következménye annak, ha ezt valaki nem tartja be. 
Görögország schengeni tagságát, ha jogszerűen jár el az Unió, már régen meg kellett 
volna szüntetni. Ehhez képest semmi nem történik. Nem tehetünk mást, azt 
gondolom, ebben a helyzetben, minthogy jelezzük, ezt az intézkedést sem fogadjuk el, 
ahogy egyébként a kötelező betelepítési kvótát sem. Egyébként ennek a jogszerűsége 
még távolabb áll az elfogadhatóságtól, mint a kötelező betelepítési kvótáról szóló 
döntésnek, mert az Unió sem jogosult olyan döntéseket hozni, még akkor sem, ha 
formálisan betartja a jogalkotási szabályokat, amelyek egyébként az Unió által is 
elfogadott nemzetközi jogba tételesen ütköznek. Ilyen nincs. Úgyhogy én azt 
javaslom, hogy ezt utasítsuk el, azzal az indoklással, amit itt elmondtunk. 
Képviselőtársam! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Végighallgattam részletekben Kósa elnök úrnak az álláspontját a 
válságmechanizmussal kapcsolatosan, és őszintén szólva… 

 
ELNÖK: Elosztási mechanizmus. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, elosztási mechanizmussal 

kapcsolatosan, és őszintén szólva sem értem a Fidesz álláspontját ebben a dologban, 
hiszen Orbán Viktor miniszterelnök úr a hétvégén ebben az ügyben nagyon világos 
álláspontot képviselt, egy fordulatot. A Demokratikus Koalíció úgy gondolja, hogy 
ezekben az egész Európát érintő válságkérdésekben egyrészt nyilvánvalóan az európai 
és azon belül a magyar családok biztonságával is kell foglalkozni, de közös megoldást 
kell találni. Az volt látható, hogy a magyar kormány az elmúlt már lassan több mint 
egy évben semmiféle közös megoldást nem akart találni, ehhez képest jött váratlanul, 
és azt kell hogy mondjam, hogy pozitívan az a tény, hogy a miniszterelnök immáron 
rádöbbent arra, hogy Magyarországnak Európában van a helye, és közös európai 
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megoldásra van szükség. Úgyhogy én semmiképpen nem javaslom az elnök úr által 
előterjesztett javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Firtl Mátyás alelnök úr! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Hallgatva a két képviselő asszony véleményét, szeretném elöljáróban leszögezni, hogy 
amikor Demeter Márta úgy fogalmaz, hogy döntés született már ebben az ügyben, 
meg kívánom jegyezni, hogy alapszerződés-ellenes döntés született. Tehát amikor az 
Európai Unió alapszerződése meghatározza, hogy milyen jogalkotási procedúra van, 
azzal ellentétesen történt az, amikor a belügyminiszterek értekezlete után valaki azt 
mondta, hogy ez egy döntés. Döntést a kormányfői értekezleten lehetett volna ebben 
az ügyben is megtenni. Tehát csak az elosztással kapcsolatban, tehát a kvótaügyben 
volt először. 

A második, amit fontos megjegyeznem, az, hogy amint elnök úr is fogalmazott, 
ez nem old meg semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyenbe belemegyünk, akkor 
abból az következik, hogy az a 38-40 millió ember, aki úton van, az állandóan 
megjelenik, és akkor felhatalmazást adunk arra, hogy osszuk szét az embereket a mi 
jóváhagyásunk nélkül, a magyar emberek érdekével szemben, a magyar családok 
biztonságával szemben. 

Ez egyáltalán nem megoldás, mert bármilyen módon belemegyünk ebbe a 
kérdésbe, az teljesen azt a megoldást eredményezi, hogy bizony, nálunk megjelenik az 
a fajta menekülthullám, migrációs bevándorló hullám, mert hangsúlyozom, aki 
menekült - mint ahogy elnök úr is fogalmazott -, leginkább menekült Ukrajna 
térségéből lehet, azokkal tisztességesen a genfi egyezmény értelmében el kell járni, azt 
meg kell tennünk, meg is tesszük, ha arról van szó. Mint ahogy megtettük a balkáni 
háborúk idején is, tehát azt a feladatot Magyarország tisztességgel, becsülettel ellátta. 
De azt, hogy valóban, nem tudom, hány országon keresztül, nálunk jelenjen meg ez a 
kérdés, ez teljesen elfogadhatatlan. Amikor pedig az EU-tagsággal járó előnnyel és a 
szubszidiaritás elvével foglalkozunk, ez konkrétan szubszidiaritási kérdés, pontosan, 
itt, a saját hatáskörben tudjuk meghozni azt a döntést, amiben mi, magyarok a saját 
véleményünket akarjuk fenntartani. 

A harmadik pedig, amikor azt mondja képviselő asszony, hogy a 
miniszterelnök milyen állásfoglalást fogadott el, a tegnapi parlamenti vitanapon, 
illetve napirend előttiben is beidézte Schulznak az idézetét, hogy Magyarország a saját 
útját fogja járni. Tisztelettel jelentem, és ha egyszer Magyarország valóban a kvóta 
ellen Szlovákiával közösen meg akarja várni az európai bírósági döntést, akkor 
nekünk itt, ebben az esetben valóban annak figyelembevételével, sőt ahogy mondjuk 
az Európai ügyek bizottságában is foglalkozva ezzel a kérdéssel, tudjuk és 
megfogalmaztuk, nekünk ez az egyetlen megoldásunk, hogy ezt a bírósági döntést 
megvárjuk. 

Ami pedig a további áthelyezéseket illeti, még egyszer, csak amit elnök úr 
mondott: mi lesz itt, ha fokozatosan jönnek, és utána jön a következő kérdés, ha 
Schengen megmarad - tisztelettel jelentem, de ez egy nagyon kényes kérdés -, akkor 
ki a fene fogja egyáltalán azt mondani, hogy itt maradtok nálunk? Ki az, aki azt a 
döntést tudja rájuk nézve meghozni, hogy nem fog utána holnap, másnap az osztrák 
határon vagy a szlovákon vagy a cseh határon, a schengeni zónán belül közlekedni 
oda, ahová akar? Legyen az Németország, legyen az Finnország vagy Svédország. 

Amikor a körülöttünk lévő országok, már Ausztria is hasonló korlátozásokat 
próbál bevezetni, hogy van egy határa, mert pont ezt ismerte fel, hogy nincs vége, 
nem lesz vége annak, hogy csak a tömegek megjelennek nála és nem tud vele mit 
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kezdeni, akkor amikor mi abban a helyzetben vagyunk, hogy bírósági szakaszban 
vagyunk, akkor semmilyen módon sem lehet ezt egyelőre elfogadni.  

Úgyhogy én az elnök úr által előterjesztett határozati javaslatot a 
Kereszténydemokrata Néppárt részéről maximálisan támogatni tudom, és mint az 
elmúlt időszakban ezzel elég sokat foglalkozó is azt tudom mondani, hogy más dolog, 
hogy ha valaki menekült, és más dolog az, ha valaki bevándorló, gazdasági migráns. A 
menekültekkel igenis, le tudjuk mi magunk is folytatni azt az eljárást, amit le kell 
folytatni, ha a menekült jogkövető módon a határátlépő pontokon megjelenik és nem 
a kerítést felvágva jelenik meg, akkor tudjuk vele szemben érvényesíteni azokat a 
nemzetközi jogból fakadó követelményeket, amit végre is kell hajtanunk, mert ezt 
mindig is kijelentettük, hogy ezeket mi betartjuk, de szeretnénk azt is mondani, hogy 
betartatjuk azokkal, akik a határainkon keresztül át akarnak lépni. 

Úgyhogy ez az út járható részünkről és ezért támogatom azt, amit elnök úr 
előterjesztett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Márta jelentkezett előbb, utána Vadai 

Ágnes. 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, egy pár 

ellentmondásra azért szeretnék rávilágítani, egészen pontosan kettőre itt a 
felszólalásokkal kapcsolatban, és amit elnök úr is mondott. Az egyik az, hogy míg a 
kormány hihetetlen ellenkampányt és szabadságharcot folytat itt az egyszeri elosztási 
döntéssel kapcsolatban - ugye, két külön dologról beszélünk, az egyszeri elosztási  
döntéssel kapcsolatban -, ahol körülbelül 900-1000 főről beszélünk, addig az a fajta 
kampány, ami úgy látom, hogy sajnos, még mindig megvan, a Dublin III. melletti 
kormányzati kampány, annak a fenntartásáról szóló kormányzati kampány, 
amennyiben a Dublin III. rendszer ilyenformán működik és fennmarad, akkor 176 
ezer főt küldhetnek vissza Magyarországra. 

Tehát itt azért van egy óriási ellentmondás, és egyébként emiatt sem értem, 
hogy a kormány egyébként miért tart ki még mindig a mellett az álláspontja mellett, 
hogy fenn kell tartani ezt a rendszert, és nem pedig azon igyekezne változtatni, hogy a 
Dublin III. helyett egyébként valamilyen igazságosabb és működő rendszer legyen. 

A másik pedig, amit képviselőtársam is említett itt az EU-csúccsal 
kapcsolatban, az ténykérdés, és én is hallottam a kormányzati kommunikációt, 
nyilván a csapból is sajnos, ez folyik, de ténykérdés, hogy azzal, hogy ez az úgymond 
következtetéseknek keresztelt dokumentum egyhangúlag elfogadásra került Orbán 
Viktor által is, ezzel legitimálta azt a két korábbi döntést, ami ellen folyamatosan ágál  
a kormány. Tehát ez ténykérdés. Tehát lehet egyébként jogászkodni, csűrni-csavarni, 
és tudom, hogy a kormányzati kommunikáció nem erről szól, de az tény, hogy ő ezzel 
azt a korábbi döntést, ami ellen annyira ágál most és próbálja itthon elsősorban 
eladni ezt a történetet, legitimálta. 

Egyetlen dologra még röviden szeretném felhívni a figyelmet. Hogyha az 
elmúlt hónapok, lassan egy év nem volt elegendő a kormánynak, hogy rájöjjön, hogy a 
különutas politika nem működik, akkor ilyenformán is igyekszünk rá felhívni a 
figyelmet. Remélem, hogy nem süket fülekre talál a dolog. Egy picit gondoljunk bele 
abba, hogy ténylegesen, hogy ha létrejön egy mélyebb integráció és egyre többen 
fejezik ki - pártállástól függetlenül - ezzel kapcsolatban a véleményüket, hogy igenis, 
egy ilyen irányba haladunk, elsősorban az eurózóna tagállamait fogja érinteni ez a 
kérdés, akkor mikből maradhat ki Magyarország?  

Tehát hogyha ilyenformán elszakadunk az integráció mélységétől és 
folyamatosan távolodunk, előbb-utóbb ez kihathat nemcsak a támogatásokra - mert 



14 

legtöbbször csak az anyagi kérdésekről beszélünk -, igenis, kihathat a támogatásokra, 
bármilyen magas lóról beszélt a miniszterelnök és bármennyire azt gondolom, hogy 
hihetetlenül udvariatlanul, akár az olasz elnökkel folytatott beszélgetésében, de 
kihathat egy ilyen veszteség, az, hogy Magyarország kiszorul egy ilyen 
együttműködésből, a kül- és biztonságpolitikai együttműködésre és politikára és a 
bel- és igazságügyi együttműködésre is. 

Rengeteget beszélünk mostanában akár a terrorizmus elleni küzdelemről, és jó 
lenne, ha erről folyna beszélgetés a kormányon belül vagy kormányüléseken, vagy 
nem tudom, hogy ez milyen módon, kivel szokott működni, mert sajnos, ebbe nem 
látunk bele. De beszélni kellene arról, hogy milyen veszteségei lehetnek az országnak, 
ha ezt a fajta politikát követi. 

Azt is látjuk, hogy a V4-es együttműködés egy nagyon jó dolog, amennyiben 
annak ténylegesen tartalma van, és azt gondolom, a V4-es együttműködésben igénye 
lenne mindegyik országnak arra, hogy tartalmi, érdemi, előremutató kérdések 
szerepeljenek napirenden. Most azonban azt látjuk, hogy elsősorban a tagadásra, 
tehát egy blokkoló koalíció létrehozására tett kísérlet Orbán Viktor részéről, 
bomladozik. A cseh miniszterelnök is kifejtette véleményét a magyar kerítéssel 
kapcsolatban, nem pozitív véleménye volt és látjuk, hogy egyébként Robert Fico is 
hogyan áll hozzá egy eurózónán belüli mélyebb együttműködéshez, kifejezte, hogy ez 
egyértelműen prioritás számára. Tehát ilyen formán Magyarország világosan egyedül 
maradhat és nagyon rossz időknek nézünk elébe, azt gondolom, a mostaninál is 
rosszabbnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Mielőtt a kormány és a magyar emberek viszonyát teljes mértékben - hogy mondjam - 
a bizottság piedesztálra állítaná, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az előző napirendi 
pont során, pont, amikor a magyar családokról kérdezősködtem, hogy mégis az ő 
érdekükben ki milyen lépéseket tesz, akkor semmiféle választ nem kaptam. Sőt, 
inkább még azt kérdőjelezték meg a kormányzat részéről, hogy értem-e, mi a nemzeti 
érdek. 

Másodsorban lássuk már be, tisztelt képviselőtársaim - és itt Demeter 
képviselő asszonyhoz csatlakoznék -, hogy önöket ebben az egész ügyben két dolog 
izgatja igazán. Az egyik az, hogy hogy lehet megint ellenségképet gyártani. Ahogyan 
beszélnek azokról az emberekről, szerintem vérlázító, pedig ha van bizottság, 
amelynek tudnia kell, mert elhangzott a tavalyi bizottsági ülésen, hogy ezeknek az 
embereknek egy jelentős része miért menekül el, akkor az éppen ez a bizottság. Önök, 
ahogy beszélnek ezekről az emberekről, szerintem vérlázító. Biztosan van közöttük 
olyan, aki a jobb élet reményében érkezik Európába. De azért láttak fotókat, 
gondolom, és látták, hogy mi folyik Szíriában. Éppen a Fidesz-frakcióban ül egy olyan 
képviselő, aki szerint, és ezt nyilvános adásban mondta, Szíriában nincs háború. Én 
értem, hogy az önök szíve nyilván nem lágyul meg, nem lágyult meg az elmúlt öt 
évben, de azért javaslom, hogy erről az oldalról is nézzük meg ezt a dolgot. Ez nem 
pusztán a humanitárius oldala, hanem az emberség oldala. Talán még a Honvédelmi 
és rendészeti bizottságban is kikandikálhat egy icike-picike emberség a kormánypárti 
képviselőkből.  

De van ennél súlyosabb. Azzal, hogy önök és az önök miniszterelnöke a 
hétvégén támogatólag állt a korábbi javaslat mellett és tulajdonképpen kvótapárti lett, 
egy dolog derült ki teljesen világosan. Az ugyanis, hogy ami önöket az Európai Unió 
kapcsán izgatja, az legkevésbé a közös, meg az európai, meg az érték. Az csak a pénz, 
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amit az Európai Unió jelent önöknek. Lehet, hogy a csizma az asztalra került, de 
szerintem éppen itt az ideje, hogy a csizma az asztalra kerüljön e tekintetben. Az nem 
fog menni, képviselőtársaim, ezt lássuk be, hogy amikor közös európai problémát 
közös erővel kellene megoldani, akkor a jelenlegi magyar kormány nem a problémát 
próbálja megoldani, hanem a problémának egy részét, viszont ott áll és követeli 
magának a jusst. No, nem a magyar polgároknak, családoknak, mert az a legkevésbé 
sem izgatja önöket. Nem fogalmaztam helyesen: nem az átlag magyar családoknak. 
Csak bizonyos családoknak az anyagi helyzete izgatja magukat igazán, akik egyébként 
az uniós források egy jelentős részét szépen eltették, lássuk például ezt a világítás 
problémát.  

Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy el lehet itt bábozni, hogy az áthelyezési 
válságmechanizmus létrehozásáról szóló rendeletről ezt gondolják és a kvótáról azt 
gondolják és a miniszterelnök azt mondja, hogy ő így akar kvótát, vagy így nem akar 
kvótát, aki nem érti, hogy az Európai Unió mi is vagyunk és ha probléma van, akkor 
az a miénk is, ha meg jól mennek a dolgok, akkor az a miénk is, azt gondolom, ez 
teljes mértékben elszigeteli az országot. Egyébként nem pusztán a brüsszeli 
döntéshozataltól és nem pusztán korábbi szövetségeseinktől, hanem az egész európai 
értékrendtől.  

Tudják, képviselőtársaim, azt gondolom, hogy ha majd megértették, hogy 
európainak lenni nem zárja ki azt, hogy valaki magyar, akkor önök is máshogy fogják 
látni ezt a dolgot. Az csak az önök meglehetősen zárt és csökött világában van így, 
hogy attól, hogy valaki magyar, nem lehet európai, ha meg valaki európainak vallja 
magát, emellett nem lehet magyar. Ha majd ez kicsit oldódik, akkor szerintem önök is 
máshogy fogják látni ezt a dolgot. Minden ilyen napirendi pont és az előző is arra a 
leginkább alkalmas, hogy önök folyamatosan a gyűlöletkampányban ostorozzák a vélt 
vagy valós ellenséget, ellenfelet, leginkább csak véltet és ostorozzák azt az Európai 
Uniót, amelynek Magyarország a tagja, és amelynek a támogatottsága a magyar 
polgárok között, bármilyen meglepő, sokkal magasabb, mint a kormánypárti 
képviselők között.  

Azért ha végignéznek a saját frakciójukon, azt fogják látni, hogy nagyon sok 
olyan kormánypárti képviselő ül a patkóban, aki egyébként élvezte az Európai Unió 
anyagi és egyéb előnyét. A szellemét nem mondom, mert láthatóan az le szokott 
önökről peregni. Azt kell ebben a dologban megérteni, képviselőtársaim, hogy 
hozhatunk határozatokat, dönthetünk így, javasolhatunk akármit a kormánynak, az 
önök miniszterelnöke eldöntötte, hogy gyűlöl mindent, ami nem provinciális, hogy 
megvet mindent, ami polgárrá teszi az embereket és éppen ezért akármilyen döntést 
hozunk, ha azt hozzuk, amit az elnök beterjesztett, vagy az ellenkezőjét, úgyis a saját 
feje után fog menni. Ennek viszont az lesz következménye, hogy a magyar családok 
sokasága fog rosszul járni. 

Tehát azt javaslom, képviselőtársaim, hogy persze folytathatjuk ezt a vitát 
bármilyen mederben, egyesével végignézhetjük az oldalakat, de ennek az ügynek és e 
napirendi pontnak semmi köze sincs a valódi megoldáshoz. E napirendi pontnak csak 
és kizárólag politikai, nyers pártpolitikai okai vannak. Esetleg még az segíthetne, ha 
belibbenne Habony Árpád és valami remek ötletet adna a kormánypárti 
képviselőknek, hogy jobban el lehessen adni ezt az ügyet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Eltekintve attól, hogy milyen 

stílusban adta ezt elő és a direkt sértegetéseitől… (Dr. Vadai Ágnes: Jó stílusban, 
elnök úr!) Nyilván önnek ez jó stílus, a stílus pedig maga az ember, tehát most kiváló 
példát mutatott arról, hogy mit gondoljon az ember a DK-ról, illetve a DK-s 
politikusokról. Természetesen a Vadai Ágnes által elmondottak semelyik mondatával 



16 

nem lehet egyetérteni. Ez megint csak habitus kérdése. De néhány kifejezett 
tévedésére mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet. 

Valóban itt ültünk a bizottsági ülésen, ahol többször, több alkalommal teljesen 
világosan elmondta az Idegenrendészeti és Bevándorlási Hivatal vezetője, hogy 
amikor megnézzük az ide áramló illegális határátlépőket, akkor önmagában a magát 
szírnek valló emberek aránya soha nem haladta meg a 40 százalékot. Tehát az a 
beállítás, hogy egyébként a szír háborús övezetből jön a döntő többség, és van-e 
bennünk valamifajta emberség vagy nincs, ez egy tárgyi tévedésen alapul. Amikor 
Végh Zsuzsanna beszámolt, azt állította, hogy a saját bevallás alapján történő 
meghatározás szerint a szírek aránya soha nem haladta meg az összes illegális 
határátlépő 40 százalékát, de amikor azt a 30-40 százaléknyi embert megvizsgálták, 
hogy valójában Szíriából jön-e vagy sem, akkor kiderült, hogy a magukat szírnek 
vallók egyharmada sem szír valójában. Ez azt jelenti, hogy egyébként az illegális 
határátlépők döntő többsége nem Szíriából érkezett.  

Tudjuk, százegy-néhány országból érkezett és azt is tudjuk, erről is szó volt a 
bizottsági ülésen, hogy döntő többségüknél fel sem merül, hogy politikai 
menedékjogra lenne lehetősége, mert olyan biztonságos országból érkezik, ahonnan 
érkezők számára politikai menedékjogot nem lehet adni. Ebből következően a döntő 
többségük nem politikai menekült, hanem más menekültnek kell tekinteni, leginkább 
gazdasági menekültnek, mert a saját bevallásuk szerint Európába a jobb élet 
reményében jöttek.  

A Dublin III. egyezmény értelmében az Unió területére a gazdasági okokból 
jövőket nem a menekültrendszeren keresztül kell megítélni, hanem egyébként van 
egy úgynevezett kékkártyás rendszer, de az pedig nem európai uniós hatáskör, hanem 
tagállami hatáskör. Tehát ha a tagállamok akarnák, akkor a gazdasági okokból 
bevándorolni készülő embereket tudnák fogadni. Jellemző egyébként, hogy bár a 
németek folyamatosan hivatkoznak a munkaerő-hiányukra, de az úgynevezett 
kékkártyás rendszerüket nem működtetik, holott egyébként az alkalmas lenne arra, 
hogy ezt a problémát kezelje. 

Tehát az a fejtegetése képviselő asszonynak, hogy a menekültek döntő többsége 
a háborús zónákból érkező, az életét féltő menekült és van-e nekünk szívünk, hogy 
ezekről úgy beszélünk, hogy egyébként… (Dr. Vadai Ágnes: Nincs.), természetesen 
ebben a fejtegetésben a kiindulópont is tévedés volt és a következtetés is tévedés. Azt 
visszautasítom, és nem lehet elfogadni. 

Másrészt teljes mértékben tévedésen és sok hamis beállításon alapul az az 
álláspont, hogy az európai uniós tagságunk kapcsán bennünket csak a pénz 
érdekelne. Egyébként pontosan azt fejtettük ki sokszor, már egyébként a csatlakozási 
kampányunk kapcsán is, hogy Magyarország európai uniós tagsága direkt 
nemzetpolitikai érdek. Kizárólag az Európai Unió politikai és szövetségi keretein belül 
képzelhető el az, hogy a Magyarország határain belül és Magyarország határaihoz 
képest máshol élő magyarok között olyan közösség teremtődjön, aminek egyik 
nagyon fontos argumentuma és produktuma a kettős állampolgárság intézménye, ami 
az Európai Unió keretein belül létrejöhet, hiszen számos európai országban ismert a 
kettős állampolgárság intézménye, és mi azt gondoltuk, hogy azok a magyarok, akik 
nem Magyarországon élnek, hadd tartozzanak a magyar közösséghez, akár csak azon 
keresztül is, hogy egyébként magyar állampolgárságuk is van. 

Ez messze fontosabb szempont volt számunkra, már a belépéskor is, minthogy 
egyébként az Európai Uniótól milyen anyagi forrásokat lehet remélni. Ezért az a 
beállítás, hogy bennünket az európai uniós tagságunk kapcsán csak a pénz érdekelne, 
az egyszerűen nem igaz beállítás. Az más kérdés, hogy önöket a kettős állampolgárság 
és ezzel kapcsolatban a magyar közösség valamifajta egységgé szerveződése (Dr. 
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Vadai Ágnes: Mondja, hogy hazaárulók vagyunk!) viszont nem érdekli, hiszen az 
önök pártelnöke is látványosan és teljesen tudatosan megtagadta azt, hogy 
szavazatával támogassa a kettős állampolgárság intézményét, akkor is, amikor 
pontosan tudta, hogy ennek csak szimbolikus jelentősége van, mert megakadályozni 
nem tudja. Bár amikor miniszterelnök volt, kétségtelenül a valaha volt legbrutálisabb 
uszító kampányt folytatták a határokon túl élő magyarok állampolgárságának jogával 
kapcsolatban, azzal fenyegetve, hogy 23 millió román árasztja el az országot, azzal 
fenyegetve, hogy a nem Magyarországon élő magyarok állampolgári jogaikkal élve 
tönkreteszik a nyugdíjrendszert, az egészségbiztosítási rendszert, és általában a 
magyar szociális ellátórendszert. Ebből semmi sem bizonyult igaznak, de 
kétségtelenül eredményes volt ahhoz, hogy valóban az uszítás és a gyűlölet magvát a 
magyarok és a magyarok között elvetve, egyébként a népszavazás nem volt 
eredményes. 

Továbbá: természetesen nem tudom, hogy van-e általános mérce arra nézve, 
hogy ki mennyire européer és mennyire európai vagy sem, azt mindenképpen 
visszautasítom, hogy mi egy olyan álláspontot képviselnénk, hogy aki magyar, az nem 
lehet európai, vagy aki európai, az nem lehetne magyar. Sőt, én azt gondolom, hogy 
ezt számtalanszor kifejtettük és mindig is el fogjuk mondani, hogy pontosan az világít 
rá arra, hogy önök teljes mértékben félreértelmezik az európaiságot és az ebből járó 
következményeket, hogy valahányszor ez szóba kerül, önök folyamatosan 
kivándorlási válságról beszélnek és arról beszélnek, hogy Magyarországot kényszerből 
elhagyta több százezer ember, aki nem Magyarországon, de magyar állampolgárként 
az Európai Unió különböző területein dolgozik. Mi pedig mindig hangsúlyozzuk, hogy 
nem is tudjuk értelmezni ezt a felvetést, hiszen ha valaki magyar és európai, akkor 
egyszerűen él azzal a jogával, hogy egyébként neki lehetősége van arra, hogy 
megválassza, hogy hol lakik az Európai Unió területén belül, mert ez a jog megilleti.  

Éppúgy megilleti, ahogy nem tekintjük bevándorlónak azt a több tízezer 
holland, német, dán, svéd nyugdíjast, aki Magyarországot választotta lakóhelyül. Nem 
is tartjuk egyébként a menekültek között nyilván őket, de talán mindenki által ismert, 
hogy több mint 40 ezer olyan ember él Magyarországon, ezeknek jelentős része 
tulajdonnal is rendelkezik, akik Magyarországot választották lakóhelyül, de nem 
magyar állampolgárok, hanem az európai uniós országokból jövő állampolgárok. Ők a 
menekült statisztikában, az illegális határátlépésről szóló statisztikában egyáltalán 
nem szerepelnek. Hogyan is szerepelhetnének, hiszen európai polgárok. Éppen úgy, 
ahogy egyébként azok a magyarok, akik szerte Európában dolgoznak, azok szintén 
nem kivándoroltak. A kivándorló pozíció azt jelenti, hogy valaki elhagyja 
Magyarország és az Unió területét, és valahol egészen máshol vállal munkát. Még az 
sem feltétlenül kivándorlás, mert attól függ, hogy a lakóhelyét hogyan választja meg. 

Egyébként az ezzel kapcsolatos propaganda, amit önök számtalanszor 
kifejtenek, hogy itt a rettenetes életkörülmények, a kilátástalan viszonyok miatt 
távozna, az önök szóhasználatában kivándorolna több százezer magyar állampolgár, 
akkor erre mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ez a jelenség összetett, nyilvánvalóan 
sok oka van. Elképzelhető, hogy az okok egy jelentős részében az is szerepet játszik, 
hogy valaki adott esetben ugyanazért a munkáért Angliában, Németországban, 
Svédországban sokkal többet kereshet jövedelem szempontjából, mint 
Magyarországon. Az is igaz egyébként, hogy ha tartósan azt az országot választja 
lakóhelyül, akkor szembenéz azzal, hogy abban az országban viszont az 
életkörülmények, a költségek sokkal magasabbak, tehát igazából az igazán jelentős 
jövedelmi pozíció az, hogy ha külföldön dolgozom valamilyen munkában, de 
egyébként igazából életvitelszerűen Magyarországon tartózkodom, és ott csak a 
minimális egzisztenciát építem ki. 
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De nem győzzük hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan nem kizáró ok vagy 
kizárólagos ok a kilátástalannak mondott életkörülmény és a munkahellyel 
kapcsolatos nehézség, hiszen Európában a legtöbb ember, aki nem a saját hazájában 
dolgozik, hanem az Európai Unió különböző országaiban, az német állampolgár, 
nyilvánvalóan majdnem 3 millió német dolgozik az Európai Unió különböző 
országaiban, nem Németországban. Az ő döntésük nagyon nehezen értelmezhető 
abban a keretben, hogy a kilátástalan német életszínvonal, a kilátástalan 
foglalkoztatási viszonyok és a reménytelen szociális helyzet miatt elmenekülnek 
Németországból és máshol vállalnak munkát, adott esetben egyébként olyan 
országokban: Spanyolország, Portugália, ahol egyébként az életszínvonal és a 
jövedelmi viszonyok sokkal gyengébbek, mint Németországban. 

Tehát pontosan az mutat rá arra, hogy tényleg hadilábon állnak az európaiság 
mibenlétével és annak megfogalmazásával, hogy azokat a mondatokat bírják 
mondani, hogy Magyarországról kivándorolt több százezer ember, miközben ők 
egyébként csak európai polgárként éltek a lehetőségeikkel. Ráadásul mindenki 
tudhatja, hogy ha megnézi a statisztikákat, hogy az a mintegy 340 ezer ember, annak 
a belső összetétele rendkívül dinamikusan változik. Ebből 110 ezer ember ingázó, akik 
elsősorban a nyugati határ melletti területeken dolgoznak, és ez ráadásul 
dinamikájában is úgy alakult, hogy mintegy 220 ezren dolgoztak magyarok az 
Európai Unió területén 2004-ig, a csatlakozásunkig. Tehát 1990-től, a 
rendszerváltástól, amikor ez a lehetőség kitárult, 2004-ig 220 ezren döntöttek úgy, 
hogy máshol dolgoznak, mint Magyarországon, és 2004-től 2016-ig pedig mintegy 
340 ezerre nőtt ez a szám. Tehát emelkedik ez a szám, de egyébként teljesen 
nyilvánvaló, hogy ennek korántsem az a magyarázata, mint amit önök nagyon 
leegyszerűsítve megpróbálnak bemutatni. 

Végül is pedig az integráció folyamatos mélyülése kapcsán hadd jegyezzem 
meg, hogy az angol európai uniós megállapodás semmiképpen sem abba az irányba 
mutat, hogy az integráció mélyülése azt az ívet futná be, amit Demeter Márta 
képviselőtársam elmondott. Az angol európai uniós megegyezés pont az ellenkező 
irányba mutat, mint ahogy egyébként az angolok ezt a politikát következetesen 
folytatják, hiszen az angoloknak meg lett volna a lehetőségük arra, hogy az Unió 
eurózónájához csatlakozzanak, az angolok ezt teljesen tudatosan elutasították és 
konzekvensen elutasítják. 

Megjegyzem, Magyarország politikája 2002-ben meghatározta az euró 
bevezetésének céldátumát 2006-ra, amit pont az önök szocialista kormánya 
módosított először 2007-re, aztán pedig a távoli jövőre, tekintettel arra, hogy a 
kormányzásuknak köszönhetően a magyar gazdasági adatok olyan mértékben 
romlottak, az ország eladósodása olyan mértékben nőtt, hogy teljesen illuzórikussá 
vált mindenfajta eurózónához való csatlakozás az adott gazdasági lehetőségek mellett.  

Egyébként pedig azt gondolom, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaként 
igenis ki kell fejtenünk azt az álláspontunkat, hogy az Unió úgynevezett elmélyítése 
vagy az integrációnak az a típusú elmélyítése, amit érzékelünk - bár ilyen 
előterjesztése nincs az Uniónak, most csak egy folyamatról beszélünk, de nem 
konkrét szövegekről, amelyek ezt megfogalmaznák -, az az európai uniós országok jó 
néhányának ellenállásán megbukott. Az első lépés a közös európai alkotmány lett 
volna, amit Giscard d’Estaing vezetésével próbáltak összeállítani és egész konkrétan 
nem sikerült. Még a franciák is, dacára annak, hogy vezető szerepet játszottak benne, 
elálltak attól a lehetőségtől, hogy ezt az elképzelést egyáltalán az európai parlamentek 
elé vigyék és aztán az egész el is halt. Továbbá az európai-angol megegyezés kapcsán 
az a tény, hogy az európai nemzeti parlamentek befolyását erősíteni szeretnénk - 
megjegyzem, hogy ezt egyébként az angolok is támogatják -, szintén nem a vég nélküli 
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elmélyítés irányába mutat. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a mostani Európai Tanács 
ülésen elfogadott nyilatkozatban annak a megismétlése, hogy az Európai Unió 
korábban fogadott el határozatokat, amelyek az Európai Unió értelmezése szerint 
jogszabályok, és amelyeket mindenkinek be kell tartani sürgősen és rövid időn belül – 
erre egyébként felhívják a figyelmet -, ez koránt sem jelenti azt, hogy Magyarország 
megváltoztatta volna az álláspontját. Egyébként a szöveg által hivatkozott 
szeptemberi és decemberi döntésekben is benne van, hogy a kötelező betelepítési 
kvóta ellen Magyarország és Szlovákia tiltakozik, azt nem támogatta, és az ügy 
kapcsán az európai bírósághoz fordult. Akkor lehetne önöknek igaza, ha a magyar 
kormány az európai bíróság előtti keresetét visszavonná, de ezt nem tette meg, nem is 
szeretné megtenni. Továbbra is változatlan az álláspontunk.  

A kötelező betelepítési kvóta szerintünk a magyar érdekkel ellentétes, 
veszélyezteti az Európai Uniót, veszélyezteti az emberek biztonságát, kultúráját, sőt 
egyébként a mindennapi életviszonyokat is. Pontosan azt nem szeretnénk, ha ez az 
Európa felszámolódna és megszűnne, pedig ennek jeleit azokban az úgynevezett lógó 
zónákban látjuk szerte Európában, ahol szemmel láthatóan az európai normák, az 
európai jog, az európai együttélési és közösségi formák semmilyen módon nem 
érvényesülnek. Ezt szomorúan látjuk, de azt gondoljuk, hogy Magyarországon nem 
szeretnénk ilyen állapotokat látni.  

Határozathozatal 

Összességében döntést kell hoznunk arról, hogy az egyeztetési eljárás alá vont 
európai uniós tervezetről, az elosztási mechanizmusról, a bizottságnak mi az 
álláspontja. A döntés előtt szeretne-e még valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nem, kérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság azt az álláspontot, hogy 
elutasítjuk az egyeztetési eljárás alá vont európai uniós tervezetet, annak anyagi, 
eljárási következménye és a betarthatatlan volta miatt, továbbá amiatt, mert 
véleményünk szerint a tételes nemzetközi joggal ellentétes ez a döntés. Ki támogatja 
ezt a bizottsági döntést? (Szavazás.) Igennel szavaz 6 ember. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás 
nélkül a bizottság ezt elfogadta. Köszönöm szépen a megjelenésüket. 

Az Országgyűlési Őrség 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámoló 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján) 

Tóth László dandártábornok urat és munkatársát szólítom, mert az 
Országgyűlési Őrség 2016. évi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóra kerül sor.  

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendi pontunk következik. Tóth László 
dandártábornok urat köszöntöm. Az Országgyűlési Őrség beszámolója a 2015. évi 
feladatellátásról. Öné a szó! 

Tóth László szóbeli kiegészítése 

TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): 
Köszönöm a szót, elnök úr és tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.  

2014-’15-ben szóbeli előterjesztéssel történt a beszámoló. A tavalyi évben az 
elnök úr és a bizottsági tagok kérése volt, hogy előzetesen írásban küldjük meg. 
Megtörtént. Szóban gyakorlatilag csak egy nagyon rövid kiegészítést tennék. Egyrészt 
azt, hogy elnézést kérek, ha kicsit bővebb lére engedtük ezt a beszámolót, mint 
azelőtt, de szerettem volna, ha rávilágítunk az itt folyó elég szerteágazó munkára. 
Másrészt így a jövő évi beszámoló egyszerűbb lesz, mert gyakorlatilag a számokat kell 
aktualizálni, vagy a friss eltéréseket kell majd kiemelni.  
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2013. január 1-je óta az Országgyűlési Őrség a jogszabályban előírt feladatait 
törvényesen látja el. A legfrissebb statisztikát hadd adjam közre, ami még itt nem állt 
rendelkezésünkre. 2014-ben a Nemzeti Védelmi Szolgálat három esetben hajtott 
végre az Országgyűlési Őrségnél megbízhatósági vizsgálatot. 2015-ben 34 esetben, 
több mint tízszer annyit és egyetlen egy esetben sem történt olyan, hogy bármelyik 
kollégánk fennakadt volna a megbízhatósági vizsgálatokon. Tehát - hogy úgy 
mondjam - a korrupció nem tetten érhető az Országgyűlési Őrségnél. 

Ezen kívül várom a tisztelt bizottság kérdéseit. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Demeter Márta! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr és köszönöm 

tábornok úrnak is a rövid összefoglalást. Pont, amit most említett a konkrét 
számokkal kapcsolatban, hadd kérdezzem meg, hogy mi volt az oka annak, hogy 
tízszer ennyi esetben kezdeményeztek ilyen eljárást. Örülök, hogy pozitív 
végeredménnyel zárult, nem volt ilyen jellegű visszaélés, csak érdekel, hogy mi az oka. 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Az oka az, 

hogy a belügyminiszter úr nagyon határozott utasítást adott a Nemzeti Védelmi 
Szolgálatnak, hogy minden védelem alá eső szervezetnél jóval nagyobb számban kell 
ezeket az ellenőrzéseket végrehajtani. Mi ahhoz az igazgatósághoz tartozunk, akik 
egyébként az Alkotmányvédelmi Hivatalt is ellenőrzik és a tavalyi évben beindult ez 
az igazgatóság és sokkal több vizsgálatot sikeresen folytattak le. 

Azt tudni kell, hogy a megbízhatósági vizsgálat ügyészi felügyelet alatt áll és 
konkrét személyre tervet kell készíteni. Tehát ha bármi változás történik, mondjuk, az 
a személy véletlenül nincs akkor szolgálatban, más van helyette szolgálatban, akkor az 
adott személy esetében nem lefolytatható és itt nagyon nagy a látencia. Sokszor 
próbálkozik a védelmi szolgálat, de ilyen-olyan okból, tőlük függetlenül ezek a 
vizsgálatok nem szoktak megvalósulni. Tavalyi évben elég kiszámítható normális 
mederben folyt a szolgálatvezénylés az Országgyűlési Őrségnél, ezért tudtak ennyi 
sikeres vizsgálatot lefolytatni. Nem volt semmi extrém oka, egyszerűen többet 
dolgozott a védelmi szolgálat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót. Köszönjük szépen a 

jelentést. A jelentés 20. oldalán azt írja tábornok úr, hogy az őrség két tagjánál van 
büntetőeljárás folyamatban. Mindkét esetben szolgálattal összefüggő ügyben. Tudom, 
ez szokásos szöveg, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásról nem, de mégis. 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Mind a 

két eset, jelentem, őrhelyelhagyás. Mindkét esetnél az ellenőrzés feltárta, hogy az 
illető nem megfelelően látta el az őrhelyén a feladatot. Az egyik esetben konkrétan 
elhagyta, a másik esetben elbújt és gyakorlatilag cigarettázott, közben telefonált. Ezek 
megengedhetetlen lazaságok és mindkét eset kimeríti azt a mélységet, amikor nekünk 
fegyelmi eljárás keretében ezt az ügyet át kell adnunk a katonai ügyészségnek. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Akkor folytatnám a kérdéseket. Az idén 

februártól itt, a XVII-es kapunál egy testszkenner került felállításra, egyfajta 
programmal vagy egyfajta szoftverrel, aminek tudjuk, hogy van másfajta 
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szoftverváltozata is. Ugyan 2015-ös a jelentés, de feltételezem, hogy 2015-ben már 
volt arról tudomásuk, hogy ilyen eszköz kerül felállításra. Ha nem, akkor is 
megkérdezem, mert akkor éppen itt vannak, szóval hogy ezt így mégis hogy? 
Befejezem, mert még utána van másik kérdésem is.  

Tehát azt gondolom, hogy az Országgyűlés épületének védelme egy nagyon 
fontos biztonsági kérdés. Azt én feltételezem, hogy legalább az országgyűlési 
képviselőket vagy a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjait valamilyen formában 
erről - és nem egy hírlevél, egy átlagos hírlevél formájában - kellett volna értesíteni, 
főleg azért, mert hírlevélben leginkább rágcsálóirtásról szokták a képviselőket 
értesíteni, meg arról, hogy lekapcsolják a villanyt a plenáris ülésterem közelében. 
Szerintem ennél fontosabb a kérdés. 

De nyilván ez nem pusztán az önök felelőssége, ez a házelnök felelőssége, 
ebben az ügyben hozzá is fordultam. 

De hogy van-e annak valami konkrét biztonsági oka, hogy ezt a testszkennert 
éppen egy védett objektumnál kell kipróbálni? Milyen írásbeli utasítás született annak 
érdekében, hogy az állomány erről értesüljön, milyen kiképzést kapott az állomány? 
Csak erre a szoftverre kaptak-e kiképzést vagy másfajta szoftverre is, és 
számíthatunk-e arra, az ide beérkezők, hogy ez a testszkenner ezzel a szoftverrel, vagy 
másfajta szoftverrel, olyannal, ami nem ilyen sematikus, állandó jelleggel itt lesz, csak 
a XVII-es kapunál vagy minden kapunál? 

Folytatnám, mert több kérdésem van… 
 
ELNÖK: Tegye fel a kérdéseket, képviselő asszony. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Csak tábornok úrnak mondom, hogy több 

kérdésem lesz. Nem találtam meg a jelentésben, de lehet, hogy azért, mert rosszul 
olvastam, nem láttam az Országgyűlési Őrségen belül a nők és férfiak arányát, és ez 
azért érdekes, mert én azt gondolom, hogy átvizsgálni bármilyen módon az ide 
beérkező női vendégeket én kifejezetten nem európainak tartom, ha ezt férfiak teszik. 
Tehát ebben az ügyben szerintem iszonyatos javulásra van szükség. Az Irodaháznál 
már tapasztaltam a hölgyek jelenlétét, és tudom, hogy van az Országgyűlési Őrségen 
belül több hölgy, ma pont szemtanúja voltam egy ilyen átvizsgálásnak, és szerintem 
nem európai dolog ezt így csinálni. Ahol ilyen átvizsgálás van, erre szoktak figyelni, 
különösen mondjuk akkor, hogy ha olyan kultúrából érkezik ide látogató - és itt nem 
a menekültválságra szeretnék utalni -, nagyon sok olyan kultúra van, ahol ez nem 
elfogadható, hozzáteszem: a normálisabb kultúrákban nem elfogadható, hogy 
vadidegen férfiak vizsgálgatják az ide beérkező hölgyeket. Tehát azt hiszem, hogy 
ebben sokat kell javulni. Ennek érdekében mit tesznek, hogy az Országgyűlési Őrséget 
- ha már létezik a szervezet - népszerűsítsék egyébként a hölgyek között is? 

A következő kérdésem pedig az, hogy a jelentés 4. oldalán az szerepel, hogy egy 
egyébként kormányzatnál dolgozó személy biztosítását az Országgyűlési Őrség látja 
el, tehát egy olyan személyét, aki a miniszterelnök-helyettes közvetlen munkatársa. 
Tehát én azt gondolom, hogy ha ő kiemelten védett személy - ezt én elfogadom -, 
akkor azt a kormánynak kellene biztosítani, de jelen pillanatban az Országgyűlési 
Őrség látja el, vagyis 2014 májusától, nem tudom, hogy jelen pillanatban is. (Tóth 
László: Igen.) Igen, azt pedig már végképp nem értem, hogy hogyan lehetséges, hogy 
jelen pillanatban is, 2016-ban a Házőrség látja el, a Házőrség személybiztosító 
osztálya egy kormányzati szereplőnek a biztosítását. A Házőrség nem a házelnök és az 
Országgyűlés épületének védelmére jött létre? Mert ha nem, ha én ebben tévedek, 
akkor van még javaslatom, hogy ha van fölös kapacitásuk, akkor még ki mindenkit 
lehetne védeni önszorgalomból is. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Tábornok úr! 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): 

Testszkenner. Amikor az elmúlt években az egész világon, egész Európában 
mindenütt tetten érhetően fokozódik a terrorveszély, beindult a háttéripar, a 
biztonsági piacon a szereplők, a gazdasági versenyzők óriási innovációba kezdtek. 
Évtizedek óta bevett nemzetközi gyakorlat a fémdetektoros kapuk, csomagátvizsgáló 
röntgenek és kézi fémkereső eszközök kombinált használata, ami alapvetően a 
fémeszközök, tehát fémtartalmú eszközök felderítését szolgálja.  

Egy pár évvel ezelőtt beindult egy óriási innováció a testszkenner-piacon, 
aminek a lényege az, hogy lehetőleg ne csak a fémeszközöket, hanem ha valaki a 
hátára ragaszt mondjuk egy kerámiakést, azt is fel tudják deríteni. Ennek az úttörői a 
repülőterek, ha bárki a frankfurti repülőtéren közlekedik, már maga is átélhette 
ennek a gyakorlati megvalósulását. 

Egy magyarországi forgalmazó cég azzal keresett meg minket ez év 
januárjában, hogy az egyik legnagyobb ilyen szakmai cégnek, a Heimannak egy új 
termékét szeretné promotálni Magyarországon. A tavalyi évben ezt a terméket 
kivitték Ferihegyre, ott szintén heteken át egy tesztüzemet folytattak, ingyen és 
bérmentve, öt hétre felajánlották nekünk is egyfajta tesztelésre, ezért az Országgyűlés 
vagy az Országgyűlési Őrség egy fillért nem fizetett. Amikor az öthetes tesztüzem 
lejár, vissza fogjuk adni, viszik tovább más olyan helyekre, ahol szintén beléptetés 
folyik, és ott is fogják tesztelni.  

Ennek két fő célja van. Az egyik, hogy eldöntsék a szakmailag erre hivatott 
szervezetek, hogy a jövőben kívánják-e ezt a technológiát használni, másrészt pedig az 
itt szolgálatot teljesítő állományt is fel tudjuk készíteni konkrét meglévő eszközök 
használatára. A teljes személyi állomány nyilván nincs erre felkészülve, ezért a 
mostani gyakorlat az, hogy reggel 6-tól 18 óráig van a XVII-es kapunál olyan személyi 
állomány szolgálatban, aki ennek a testszkennernek a használatára fel van készítve. 

Egyébként nem kötelező a testszkenner használata, felajánlják mindenkinek, 
hogy vagy a hagyományos átvizsgáláson megy át, vagy pedig a testszkenneren. Tehát 
ez a testszkenner nem a miénk, nem mi vettük, és vissza fogjuk adni, ahogy az öt hét 
letelik. 

A nők-férfiak aránya, ami szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz az 
átvizsgálás vonatkozásában. Hadd jelentsem tisztelettel, hogy 2012-ben, amikor 
szerveződött az Országgyűlési Őrség, a konkrét objektumőr-állományban összesen 3 
hölgy teljesített szolgálatot, mint objektumőr. Jelenleg, ha jól tudom, 9 vagy 10, tehát 
hogy úgy mondjam, megtöbbszöröződött a létszámuk. Nyilván ez arányaiban 
természetesen nem fedi le a teljes népesség arányait, de nem is tudok egyébként olyan 
rendvédelmi szervről, ahol 50-50 százalék lenne a nők-férfiak aránya.  

Ami a nemzetközi standardokat illeti, hogy ha egy fémdetektoros kapun kell 
átmennie bárkinek, tehát akármilyen neműnek, majd utána egy kézi fémkereső 
készülékkel az illetőt meg sem érintik, ebben én nem látok egyébként semmi olyan 
gyakorlatot, ami megalázó lenne, akár ha férfi technikus csinálja a nőre, vagy egy női 
technikus esetében a férfiakra. Valóban az a helyzet, hogy az Országgyűlés 
Irodaházánál szoktuk azokat a hölgy kollégáinkat elsősorban szolgálatra vezényelni, 
akiknek megvan ez a technikusi végzettségük, pontosan azért, mert az Irodaházban 
sokkal nagyobb az állandó belépővel nem rendelkező napi belépősök száma, ott 
sokkal több női vendég szokott megfordulni, és tényleg sokkal jobban tolerálják, hogy 
ha ott egy hölgy végzi az átvizsgálást. De ennek az ellenkezőjét sem hallottam még, 
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hogy bármelyik úr szóvá tette volna, hogy miért fiatal, csinos hölgyek vizsgálják át 
őket. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) 

Tehát őszintén szólva addig, amíg ruházat-átvizsgálásra vagy motozásra nem 
kerül sor, sehol sincs, semmilyen jogszabályban előírva, hogy azonos neműnek 
kellene végrehajtani, tudniillik ez nem kényszerintézkedés. 

Ami Szili Katalin volt házelnök asszony biztosítását illeti, jogszabály írta ezt elő 
részünkre, nem volt választási lehetőségünk. Amikor az ezzel kapcsolatos feladat 
átkerült hozzánk, két gépkocsivezető státusz is átkerült hozzánk a Készenléti 
Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságától, akik addig ezt a feladatot 
ellátták. A jogszabály egyébként azt írja a volt házelnök juttatásaival kapcsolatban, 
amennyi ideig az illető betöltötte a megbízatását, arra az időre utóbiztosításként a 
részére gépkocsi és gépkocsivezető biztosítása jár. A jogszabály ránk tette ezt a 
feladatot, mi végrehajtjuk. 

 
ELNÖK: Ez mikori jogszabály? 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Az 

országgyűlési törvény, a 2012. évi XXXVI. törvény. 
 
ELNÖK: Tehát az illető személy, akiről a képviselőtársunk megemlékezett, az a 

volt házelnök, aki most jelenleg, ha minden igaz, akkor kormánytanácsadóként 
működik. De mint volt házelnök, jár neki a személyi biztosítás. (Tóth László: Így 
van.) Tehát az, hogy neki a személyi biztosítás jár, semmi köze ahhoz, hogy most mi a 
megbízatása. 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Nem 

személyi biztosítás, csak egy gépkocsivezető, meg az autó. 
 
ELNÖK: Bocsánat. Rendben. Van-e olyan, aki még kérdezni akar? (Dr. Vadai 

Ágnes: Én még kérdeznék.) Igen, de tudja… (Dr. Vadai Ágnes: Más nem jelentkezett 
hozzászólásra. - Apáti István: Én is szeretnék kérdezni.) Azt csak akkor, ha kéri a 
képviselő úr, hogy tanácskozási joggal részt vehessen a bizottsági ülésen ennél a 
napirendnél, akkor megszavazzuk, és akkor tud kérdezni. De azt kérni kell előbb. 
(Apáti István: Akkor kérem.) 

Tisztelt Bizottság! Megszavazzuk-e, hogy a képviselőtársunk ennél a 
napirendnél tanácskozási joggal részt vegyen a bizottság ülésén? Kérdezem a 
bizottságot, hogy megszavazzuk-e. (Szavazás.) 6 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás.  

Akkor önnek is lehetősége van arra, hogy részt vegyen és hozzászóljon a 
bizottsági ülésen. Előtte még én is szeretnék kérdezni, ugyanis korábban már 
beszéltünk róla és a 2015-ös beszámolóban én nem láttam, most megkérdeztem a 
kollégámat, hogy nem néztem-e félre, de ő sem látta, hogy az objektumvédelem 
kapcsán a drónvédelemmel bármit is foglalkoztak volna. Miközben az elmúlt időszak 
eseményei azt bizonyították, lásd a Merkel elé bevetett drón látványosan, hogy ezek 
komoly fenyegetést is jelenthetnek, különös tekintettel arra, hogy nem különösebben 
magas összegért, tehát egy ilyen félmillió és 800 ezer forint közötti összegért olyan 
nagyon komoly teljesítményű elektromos helikoptereket lehet modellként vásárolni, 
aminek a repülési teljesítménye messze felülmúlja az úgynevezett repülő kameraként 
használt, ilyen 4-8 motoros drónokét, és azok egyébként több kilós terhet is tudnak 
szállítani. Tehát adott esetben nagyobb terhet tudnak szállítani, mint azok a 
fenyegetések, amikor valaki a saját testére kötözi a robbanószert és felrobbantja 
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magát. Ennél többet tud szállítani, lényegesen gyorsabb és nagyon messziről is 
kezelhető. 

Én azt javaslom, hogy ha nem hiszik el, akkor menjenek el egy országos 
modellversenyre, én elmentem, elképesztő, amiket tudnak. 

Ennek kapcsán viszont úgy tudom, hogy nincsen az Országgyűlésnek olyan 
védelmi eszköze, amelyek ma már a forgalomban kaphatók, mert ennek a 
kézifegyverrel történő lelövése nem fog menni, azt csak az amerikai akciófilmekben 
tudják különböző csodaszínészek. Viszont vannak rá eszközök, ez a kilőhető háló, meg 
mindenfajta védelem, de ezzel egyáltalán nem foglalkoztak, és én azt kérdezem, hogy 
ennek mi az oka és akarnak-e foglalkozni vele a későbbiekben? 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Ennek az 

az oka, hogy alapvetően egyelőre felkészületlenek vagyunk a drónok ellen. Ez nem azt 
jelenti, hogy nem foglalkoztunk a kérdéssel, hanem azt, hogy nem találtuk még meg a 
megoldást. A drónok valóban óriási lépéselőnyben járnak a drónelhárító 
technológiákkal szemben. Gyakorlatilag még ezek nagyon gyerekcipőben járnak. Ezek 
a hálókilövő meg elektronikus zavaró, meg egyéb ilyen eszközök nehezen 
használhatók, mert az első és legnagyobb probléma a drónok detektálása. Tehát 
éjszaka a Kossuth téren, ami egy nagyjából 7 hektáros terület faltól falig, egy ilyen 
repülő eszközt rossz látási viszonyok között egyáltalán felderíteni, észrevenni, az már 
maga a csoda. A jelenlegi kamera- és megfigyelő rendszerünk erre alkalmatlan. Több 
irányba is elindultunk… 

 
ELNÖK: Ezzel azt akarja mondani, hogy foglalkoztak már ezzel a kérdéssel? 

(Tóth László: Ezzel foglalkozunk folyamatosan.) Infraeszközökkel sem? Ezek 
melegek. 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Pontosan 

most zajlott nálunk egy teszt, egy izraeli gyártmányú hőkamerás teszt, utána a 
következő egy magyar fejlesztés lesz, mert a legkisebb motoros is valamilyen kis hőt 
termel. Éjszaka egyszerűen nem lehet rossz látási viszonyok között - de nappal sem 
egyébként - egyszerűbben felderíteni, mint a hőkamerákkal, tehát infraeszközökkel. 
Utána lehet majd elgondolkodni azon, hogy ha már tudjuk, hogy itt van egy drón, 
akkor utána hogy tudunk ellene akár fizikailag, akár elektronikailag védekezni. 

Van egy nagyon fejlett, óriási gigacég nyugaton, ez a Rohde & Schwarz, az 
elektronikai ipar egyik meghatározó képviselője, ő próbál most a nemzetközi piacra 
betörni egy olyan elhárító eszközzel, ami a drónokat elektronikailag teszi 
lehetetlenné. A baj az, hogy sajnos, ez a környéken lévő összes mobiltelefonra meg 
egyéb ilyen elektronikai eszközre is bénító hatással van. Tehát egyelőre ezt itt, az 
Országháznál, a Kossuth téren nem tudjuk használni. Ahogy a költségvetés lehetővé 
teszi, nekünk nagyon szűkös ebből a szempontból a mozgásterünk, szeretnénk ezt a 
kamerarendszert fejleszteni, hogy legalább a felderítést egy ilyen infraeszközzel, 
illetve konkrétan három kamerával meg tudnánk oldani, három kamerával le tudnánk 
fedni a teljes Kossuth teret. Ha már a felderítést meg tudnánk oldani, akkor utána, ha 
kell, akkor élőerővel, de megpróbálnánk valahogy védekezni az eszköz ellen. De 
egyelőre azt kell mondanom, hogy per’ pillanat lépéshátrányban vagyunk, ezzel nem 
tudunk most még érdemben mit tenni. 

 
ELNÖK: Akkor ezért nincsen. (Tóth László: Igen.) Akkor legalább azt, hogy ha 

2015-ben is foglalkoztak vele, akkor azt a kiegészítést hozzá fogjuk csatolni, ami itt 
szóban elhangzott, hogy tudják ezt a veszélyt, foglalkoznak vele, önök is észlelték, 
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csak pillanatnyilag technológiai hátrányban vagyunk. (Tóth László: Pontosan.) És 
akkor nem is tettek próbát vagy bármifajta kísérletet arra, hogy megnézzék, hogy ott, 
ahol egyébként vannak ezek a hálólövedékek, mert azok többé-kevésbé valamelyest 
hatásosak, hogy azokat egyáltalán mennyiért lehet beszerezni? 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): 

Megnéztük ezt is. Az a baj, hogy ezek a hálókilövő kézifegyverek gyakorlatilag egy 
körülbelül fél, maximum egy emelet magasságban repülő pici eszközök ellen 
alkalmazhatók. Hogy ha valaki az Országházat megnézi, itt igazából a főemelet az egy 
sima lakóháznál körülbelül a negyedik, ötödik emelet magasságában helyezkedik el. 
Ezek a kézi eszközök azt feltételeznék, hogy itt a félemeleten kellene olyan állományt 
elhelyezni, aki fel van szerelve ezekkel az eszközökkel, hogy adott esetben fel tudják 
venni ezzel a harcot. Tehát lent a földről a külső őrök hiába látják, hogy itt a 
magasban elrepül egy drón a fejük fölött, nem tudnak ezzel az eszközzel mit csinálni. 
Svájcban fejlesztenek egy másik eszközt, ami ilyen futurisztikus, puskaszerű eszköz, 
amivel elektronikusan megbénítják valahogy ezt az eszközt és lehozzák. Az a baj, hogy 
amikor mi megkerestük ezt a céget, már az a válasz jött vissza, hogy bocsánat, de már 
a dróngyártók túlléptek ezen, tehát már ők is le voltak maradva. 

Úgyhogy ebben a vonatkozásban úgy van egyfajta biztonsági deficit, hogy nem 
mi tehetünk róla, egyszerűen a technológia még nem készült el, amit fel tudnánk 
használni. A legfontosabb a detektálás, hogy tudjuk, itt van valahol egy drón. Nem is a 
robbanóanyagot tartom a fő problémának. A fő probléma az, hogy ha van egy 
kisméretű drón, éjszaka titokban például ennek az ablaknak a párkányára reptethetik, 
és nem veszi észre senki. Egy lehallgató eszköz, 24 órán át itt működik és másnap 
éjszaka, mielőtt lemerülnének az akkumulátorai, szépen visszarepül, feltölti. Tehát az 
illegális lehallgatás elleni védelem szempontjából látom a legnagyobb kockázatot.  

 
ELNÖK: Merkel is a you tube-on szerepelt azzal a felvétellel, nem? Nem 

bombát szereltek rá, csak furcsa. Egyébként többen jelezték nekem képviselőtársak, 
hogy észlelték ezt. Nem tudom, önöknek volt-e ilyen jelzése. Magánlakásán az 
emeleten kinézett és egy drón nézett vele szembe. Vasárnap reggel. 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Az az 

igazság, hogy a Kossuth tér repüléstilalmi övezet. A jogszabály szerencsére úgy 
fogalmaz, hogy repüléstilalmi szabály minden repülőeszközre, tehát nemcsak légi 
járműre, hanem bármire, ami repül, érvényes. Eddig hivatalosan többször használtak 
drónt, de mindig előzetesen egyeztetve volt, a hivatal engedélyezte és a mi szoros 
felügyeletünk alatt működött. Volt olyan, amikor megtagadtuk, például a Magyar 
Televíziónak az október 23-ai közvetítésében a zászlófelvonásról megtagadtuk. 
Pontosan azért, mert olyan nagy volt az irányító berendezés és az állami zászlók 
közötti távolság, hogy attól féltünk, elveszítik az irányítást és bepottyan egyszerűen a 
Kossuth tér közepére ez az eszköz. De eddig az engedélyezetteken kívül nem 
tapasztaltunk még drónrepülést a Kossuth téren. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Jelzésre.) Apáti 

képviselőtársam! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a sportszerű 

hozzáállást és azt, hogy hagyták, hogy tanácskozási joggal néhány mondatot 
megfogalmazzak.  
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Igazából a megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatban lenne egyetlen egy 
kérdésem. De lehet, hogy itt az ősi módszerekre kellene visszatérni. Nemcsak az 
elhíresült internetes videó miatt mondom. Kérdés, hogy milyen teljesítményű drónig 
hatékony, mondjuk, egy ragadozó madár, vagy ragadozó madarak bevetése. Akár 
kamikaze sólymok bevezetése is ilyen értelemben. Azért ennek nagyon komoly 
veszélyét látom. Nagyon jó, hogy az elnök úr ezt felvetette, mert innentől kezdve majd 
a terroristák következő gondolata az lehet, hogy nemcsak lehallgatásokhoz 
használják, megfigyelésekre, illegális kép- és hangfelvétel készítéséhez, hanem 
egyszerű lesz robbanóanyagot is szállítani ezekkel. Akár a kiemelten védett 
személyek, akár a kiemelten védett épületek esetén gyakorlatilag védtelenek vagyunk 
jelenleg. Nem tudom, hogy mozgásérzékelő hálóvető berendezések, mint ahogy 
mozgásérzékelő géppuskák már vannak, a mozgásérzékelő nagyobb teljesítményű 
hálóvetők mennyire jelentenek megoldást. Mert arra is gondoljunk csak józan 
paraszti ésszel, életszerűségében, hogy akár hálóval leszedjük, akár bármilyen módon 
úgy, hogy mondjuk elektronikailag bénítják meg és lezuhan, onnantól kezdve a 
polgári célpontok is veszélyben vannak. Tehát a Kossuth téren jó eséllyel, ha sikerül 
megvédeni a parlamentet vagy valamelyik kiemelten védett személyt, polgári 
célpontban is kárt tehet, akár vagyontárgyban, akár emberi életben, testi épségben. 
Ezt csak röviden hozzáfűztem. 

Ami érdekel a megbízhatósági vizsgálatok kapcsán feltéve, hogy nem titkos, 
hogy egy-két konkrét példát tudna-e mondani a tábornok úr arra, hogy ez a való 
életben hogy zajlott le. Az Országgyűlési Őrség feladatai ennyire speciálisak? Ha 
bővítené az ismereteinket, hogy ez a gyakorlatban hogy nézett ki, az mindannyiunk 
számára tanulságos lenne. Mert arról, hogy mondjuk, egy rendőrrel, vámossal 
szemben miként lehet lefolytatni, vannak elképzeléseink, de hogy országgyűlési őrrel 
kapcsolatban hogy történt ez, arra lennék kíváncsi. Igazából ezért kértem szót, erre 
várom a választ, ha nem titkos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Ami az 

automata vagy automatizált hálóvető berendezéseket illeti, én még nem tudok ilyen 
konkrét eszköz létezéséről, ami ezt külső irányítás nélkül automata üzemmódban 
hajtaná végre, de remélhetőleg, ahogy a technológia halad előre, ez a hiány rövidesen 
megszűnik.  

Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy amióta az országház díszkivilágítása 
elkészült, azt javaslom mindenkinek, hogy éjszaka jöjjön ki és nézze meg, mert 
gyönyörű, viszont rengeteg elképesztő madarat és éjfél után, bár ezt sokan nem 
tudják, elég sok denevért vonz a környék. Hajnal kettőkor lekapcsolódik a 
díszvilágítás a környéken. Ezek az automata mozgásérzékelő hálóvető dolgok ellőnék 
az összes hálójukat a díszvilágításra jövő sirályokra és denevérekre. Ezt javaslom 
bekalkulálni a lehetséges veszélyforrásokba. 

Ami ezt a ragadozó madár elfogást illeti, őszintén szólva ez még egyetlen 
kollégámnak sem jutott eszébe, nekem magamnak sem, de semmit sem zárok ki, 
kérek egy kis időt arra, hogy konzultáljunk szakemberekkel. (Apáti István: 
Ferihegyen már….!) Igen, Ferihegyen alapvetően nem a drónok, hanem a hajtóműbe 
berepülő madarak jelentik a problémát, a madarak viszont egy olyan velük született 
mechanizmussal működnek, hogy félnek a ragadozó madaraknak még a sziluettjétől 
is. Ezért ott körbe ki vannak rakva baglyok és egyebek műanyagból és néhány valódi 
ragadozó madár is valóban telepítésre került. Egy drón nem így működik. A drón nem 
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fog megijedni egy ragadozó madártól, és ha a drón egy nagyobb kvadrokopter, amiről 
az elnök úr is beszélt, az bizony úgy bedarálja a madarat, hogy csak na!  

 
ELNÖK: Műrepülésről beszélünk, de eredetileg a drónok robbanómotoros 

eszközökből alakultak ki és a leghatékonyabbak ezek a hagyományos felépítésű 
helikopterek. A legnagyobb repülési teljesítménnyel ezek rendelkeznek, a 
kvadrokopterek sokkal lassabbak, mert nagyobb a légellenállásuk. Az igazán nagy 
teherbírásúak a helikopterek. Meg kell nézni az interneten, hogy Kínából hogy lehet 
rendelni. Tudom, mert az egyik cimborám mániákus modellező műrepülő. Félelmetes 
teljesítményük van. Megjegyzem, az észlelés is kérdés, mert annyira gyorsak. A 
leggyorsabb elektromos modell helikopterek 20 percet tudnak repülni, azok 400 
kilométer/óra feletti sebességgel repülnek. Hiába, azt nem vesszük észre. Ugyanis 
ezek erre vannak építve, nem használták még erre őket, bár szerintem ez… 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Ebből a 

szempontból valóban hiányossággal küzdünk. De nemcsak mi, hanem úgy általában 
is.  

 
ELNÖK: Idomított ragadozó madarat nem lehet használni ezek ellen, mert 

egyszerűen nem lehet őket megtanítani erre. A sólyom arra jó, hogy az összes madarat 
elkergesse az Országház környékéről. Meg a denevéreket. (Tóth László: Igen.) A 
reptereken is erre használják őket. Mindenesetre azt szeretném kérni, hogy akkor 
ezzel egészítsék már ki, hogy legalább foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Bocsánat, 

volt még itt a megbízhatósági vizsgálat! Csak két példát hadd mondjak. Egyrészt a 
híradó és biztonságtechnikai osztály illetékesénél jelentkezett egy külső cég, aki új 
szoftverek telepítését javasolta ezzel kapcsolatban. Szeretett volna egy informális, 
baráti ebéddel egybekötött valamit. A kolléga nyilván írt neki egy olyan választ, hogy 
bocsánat, hivatali időben keresse meg a főnökömet s a többi. Itt lett volna egy olyan 
próbálkozás, hogy az illető hajlandó-e a munkáján kívül egy ilyen dologban részt 
venni.  

A másik, ami rendszeresen előfordul, hogy a látogatók közé keverednek olyan 
személyek, akik direkt „elveszítenek” - idézőjelben - egy húszezer forintos konkrét 
bankjegyet és kifelé jövet odamennek, hogy elnézést, nem találtak véletlenül egy 
húszezrest. De igen, véletlenül találtunk. És akkor elővesz egy papírt és felolvassa a 
bankjegy sorszámát és megnézi, hogy igen, ez az a bankjegy. Tehát ilyen 
megbízhatósági vizsgálatok szoktak előfordulni. Volt egyszer olyan példa, hogy 
hétvégén valaki a Képviselői Irodaház elé akart beparkolni. Az őr odament, 
felszólította, hogy itt nem lehet. Kezébe nyomott egy ötezrest mondván, hogy figyelj 
másfelé. Nyilván ebből intézkedés lett. Tehát ilyenek vannak. De ezt nem mi találjuk 
ki, hanem a Nemzeti Védelmi Szolgálat, nem tudom, még mit fognak a jövőben 
hasonló ügyekben kitalálni. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Az előző témához annyiban 

kapcsolódnék, hogy biztosan az is nagyon fontos, hogy az Országgyűlési Őrség 
mennyire felkészült a drónokkal kapcsolatos esetleges helyzetek kezelésére, de itt 
inkább azt emelném ki, hogy beszéltünk már többször az Országgyűlés előtt is a 
drónokkal kapcsolatos jogi szabályozás szükségességéről. Most már több mint egy éve 
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tartjuk és tartom napirenden ezt a témát, és azt gondolom, hogy fontos kérdés, tehát 
ebben mindenképpen számítanánk mind a kormánypártokra, mind pedig a többi 
ellenzéki pártra, hogy tényleg legyen konszenzus, és legyen mielőbb Magyarországon 
egy olyan jogi szabályozás, ami természetesen egy nemzetközi környezetben is 
megállhatja a helyét. Én legutóbb azt a választ kaptam a Honvédelmi 
Minisztériumtól, hogy remélhetőleg a tavaszi ülésszakban egyébként lesz arra 
lehetőség, hogy mielőbb egy ilyen szabályozás kialakításra kerüljön. 

Ami pedig a konkrét kérdésem lenne tábornok úrhoz, a beszámoló 16. oldalán 
a biztonságtechnikai rendszerek helyzetével, üzemeltetésével kapcsolatban, itt leírja a 
beszámoló, hogy számos problémára derült fény. Ezeket a kivitelező az esetek 
többségében a jótállási és szavatossági kötelezettségeknek eleget téve, kielégítően 
orvosolta, tehát az esetek többségében, tehát ebből én feltételezném, hogy 
elképzelhető, hogy vannak olyan esetek, amelyeket még nem sikerült orvosolni, és egy 
picit lejjebb, egy biztonságtechnikai rendszerrel kapcsolatban konkrétan magát annak 
az elavultságát említi a beszámoló. Ezek egyébként hogyan kerülnek orvoslásra, erre 
megvannak-e a megfelelő anyagi források, erről folyik-e bármilyen diskurzus? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Ami az 

orvoslást illeti, azt kell látni, hogy itt 2013-2014-ben volt egy óriási projekt, ez a 
Steindl Imre Program, ami magában foglalta a Kossuth tér teljes átépítését. Ezzel 
kapcsolatban beépítésre kerültek különböző biztonságtechnikai eszközök. Vannak 
fizikai védelmet nyújtó eszközök, mint ezek a kőpollerek, vagy a nemzet víztükre, ami 
alapvetően egy kulturált formában azt akadályozza meg, hogy az Alkotmány utcából 
erőszakosan gépkocsival be lehessen hatolni a Kossuth tér közepére. De vannak 
mozgó eszközök is. Itt például megemlíthetem, hogy ha kinéznek itt, az ablakon, a 
XVII-es külső EÁP-nál, tavaly augusztus 8-án volt egy őrült nagy vihar Budapesten, a 
pollermozgató elektronika beázott, és ezt a kivitelező cég, aki a Steindl Imre Program 
fő kivitelezője alvállalkozójának az alvállalkozója volt, a mai napig nem volt hajlandó 
szavatosságnak elismerni és ingyen javítani. Én úgy tudom, hogy az Országgyűlés 
Hivatalával, mint a kivitelezésért felelőssel - tehát itt mi csak üzemeltetők vagyunk, 
nem mi rendeltük, nem mi fizettük, stb. - most valamiféle peres eljárásban vannak, 
ahol az Országgyűlés érdekeit próbálják a bíróság előtt érvényesíteni, és ez el fog 
dőlni. 

Itt azt kell látni, hogy ezek kültéri mozgatható pollerek, amelyek beáztak, 
teljesen megteltek vízzel, teljesen tönkrementek. Nekünk az az álláspontunk, hogy aki 
egy kültéri pollert felajánl arra, hogy eladja, hogy ezt beszereli, annak azt úgy kell 
megoldani, hogy az esőben is működjön. Ez az illető cég ezt nem így gondolta, ezért 
van az, hogy ha most itt kimegyünk, akkor lehet látni, hogy ezek a pollerek azóta is 
leengedett állapotban vannak, mert hogyha mi belebabrálnánk, akkor az esetleges 
garanciát megváltoztathatnánk. 

Ami az elavultságot illeti, ott konkrétan egyébként az Országgyűlés 
Irodaházára gondoltunk, ahol a külső kamerarendszer abszolút elavult, analóg, régi 
kamerák, katódsugárcsöves monitorokon fekete-fehér képek, stb. Minden évben az 
Országgyűlési Őrség egy nagyon komoly kockázatkezelési eljárás után felterjeszt a 
Hivatalnak egy közbeszerzési tervet. Ebben a tervben most idén viszonylag előkelő 
helyen áll az, hogy javasoljuk, hogy az Országgyűlés Hivatala adjon pénzt arra, hogy 
ott egy új CCTV, tehát IP-alapú kamerarendszert tudjunk kiépíteni, amit ráadásul 
szeretnénk, hogy ha optikai kábelen, egy közös rendszerben üzemeltethetnénk az 



29 

Országházzal, az Irodaházzal, mert a jövőben nyilván ez ki fog egészülni még a 
mostani METESZ-székházzal is, és ezt szeretnénk egyben kezelni. 

 
ELNÖK: Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Én szeretnék még valamit kérdezni. 

Ha valaki képviselőként a munkája támogatására mobilinternetet szeretne telepíteni 
tartósan mondjuk a Fehér házban, akkor azt be kellene jelenteni önöknek? 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Az 

Országgyűlés Hivatalától kell az engedélyt kérni. 
 
ELNÖK: Tehát akkor is, hogyha ezt egy képviselő akarja, a saját irodájába? 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): 

Gondolom, igen. 
 
ELNÖK: De van erre szabály? Tehát akkor be kell jelenteni vagy valaki fogja 

magát és… 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Nekünk 

nem. Én most nem tudok a Hivatal nevében nyilatkozni, az ő részletszabályaikat nem 
ismerem fejből. 

 
ELNÖK: Jó. Többen kérdezték tőlem képviselők, hogy ott az internetellátás 

nagyon gyenge, és gyakorlatilag egy saját… 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): 

Gyakorlatilag wifi routerről van szó? 
 
ELNÖK: Egy routert, ami egyébként kifelé mobilinterneten jár, 3 gigás. 
 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): Nekünk, 

tehát az Országgyűlési Őrségnek nincs hozzá köze. Ez egy olyan informatikai szakmai 
kérdés, amihez én nem értek, és ezért nem tudok rá válaszolni. 

 
ELNÖK: Jó, csak kérdeztem. Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Csak egyetlenegy kérdés lenne, egy tisztázó 

kérdés. Tábornok úr azt mondta, hogy a 2012-es országgyűlésről szóló törvény 
alapján, én tudom, hogy a volt házelnököknek mindig annyi ideig jár a jármű és egy 
gépkocsivezető, tehát nem személyi biztosítás, ezt rosszul tudta elnök úr, tehát nem 
jár külön még személyi biztosítás, de hogy ha ezt a 2012-es törvény írja elő, akkor 
miért csak 2014 májusától történt ez? 

 
TÓTH LÁSZLÓ dandártábornok, parancsnok (Országgyűlési Őrség): A 

Készenléti Rendőrség akkor adta át nekünk a feladatot is, és az ehhez tartozó egy 
darab gépkocsit és a két darab gépkocsivezetői státuszt is. (Dr. Vadai Ágnes: És ezt 
nem tudjuk, hogy miért?) Most így fejből nem tudom. Biztosan van valami hatályba 
léptető rendelkezés valahol, de én most így fejből nem tudom. (Dr. Vadai Ágnes: 
Rendben. Köszönöm.) 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e további hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, akkor kérdezem, hogy elfogadjuk-e az Országgyűlési Őrség 2015-ös 
feladatellátásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt. Ki az, aki elfogadja? 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) 1 nem. Elfogadtuk. 

Nagyon szépen köszönjük. További jó munkát mindenkinek. Két perc szünetet 
rendelek el, és kimegyek a miniszter úrért. Zárt üléssel folytatjuk. 

 
(A bizottság 12.54 órától 13.53 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról 
szóló T/8344. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tárgysorozatba vételekről kell döntenünk néhány 
önálló képviselői indítvány kapcsán. Az első Szabó Timea képviselőtársunk 
előterjesztése. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgyában történik döntés. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-
e szóban kiegészítést tenni. (Szabó Timea: Igen.) Öné a szó! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Sejtem, 
hogy nem először van szó erről a kérdésről. Ez a javaslat a menekültügyben a határon 
szolgálatot teljesítő rendőröknek állítólag adminisztratív hiba folytán hibásan 
kifizetett túlóradíj visszaköveteléséről szól. 

A javaslatom arról szól, hogy ezt ne kelljen visszafizetniük azoknak a 
rendőröknek, akik megkapták ezt a túlóradíjat. Meggyőződésem, hogy azok a 
rendőrök, akik a déli határon szolgálatot teljesítettek menekültügyben a nyár és 
tavasz folyamán, embertelen munkát végeztek. Ember feletti módon teljesítettek, 
sokszor olyan körülmények között, amelyek enyhén szólva sem voltak emberhez 
méltók. Arról, hogy egy adminisztratív hiba miatt nekik túlórapénz járt, azt 
gondolom, hogy valóban járt is nekik ez a pénz, hiszen ott voltak szolgálatban még 
akkor is, ha egyébként azt a pihenőidőt töltötték, ami még mindig nem jogosította fel 
őket arra, hogy hazatérjenek a családjukhoz, készenlétben kellett állniuk. Ha most 
vissza kellene fizetniük ezt az összeget, az nemcsak méltánytalan lenne ezekkel a 
rendőrökkel szemben, hanem teljesen jogszerűtlen is. Nem az ő hibájukból történt ez 
a dolog, illetve az ő felettesük egyébként aláírta a túlóraidőt és díjat, amit utólag 
megkaptak, tehát jogilag is jár nekik ez az összeg. Súlyosan méltánytalannak 
gondolom azt, ha e rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tagjainak most vissza 
kellene fizetni ezt a pénzt már csak azért is, mert az állam rájuk a továbbiakban is 
számít hasonló ügyben a határszolgálatnál. Jogilag abszurdnak tartom ezt a kifizetést 
és enyhén szólva - ez inkább politikai megjegyzés - sem gondolom tanácsosnak, hogy 
a rendőri állományt ilyen módon folyamatosan alázza a magyar kormány. A 
részleteket nyilván mindenki ismeri.  

Kérem a támogatásukat ahhoz, hogy ezt a megaláztatást, amiben ezeknek a 
rendőröknek része van a kormány hibájából, azonnal orvosoljuk és fogadják el azt a 
javaslatot, amely szerint nem kell visszafizetniük ezt a túlóradíjat. Köszönöm. 
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Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Csak 
szeretném megjegyezni, hogy az ön által használt jelzők itt azért nem helytállóak, 
mert semmiképpen sem gondolom megaláztatásnak azt, hogy ha nekem valaki téves 
kifizetést eszközölt, akkor én azt visszafizessem, mert egyébként, ha jogcím nélkül 
kaptam valahonnan pénzt és azt vissza kell fizetnem, az nem megaláztatás, hanem az 
a dolgok normális menete. Ez az élet minden területén így van. 

A másik megjegyzésem, hogy a legkevésbé a kormány hibájából következik ez 
be, hiszen egyébként egyes, a rendőrségnél dolgozó, a kifizetések adminisztrációjával 
és kalkulálásával foglalkozó emberek nem a kormány tagjai, hogy ha ők tévesen 
értelmeztek és alkalmaztak egy jogszabályt, az nem a kormány hibája, hanem a hibát 
vétőké. Én azt gondolom, hogy csak hálásak lehetünk a rendőröknek azért az egészen 
nagyszerű teljesítményért, amelyet a menekültáradat és az illegális migráció kapcsán 
a déli határainknál nyújtottak, de ettől függetlenül attól az elvtől nehéz eltekinteni 
állami körben is, hogy ha valakinek téves kifizetést eszközöltek, akkor az nem teremt 
számukra jogalapot arra, hogy ezt a tévedést ne lehessen korrigálni. 

Én nem gondolom, hogy ezt az elvet át kellene hágni. Egyébként hogy melyik 
félnek van igaza, azt pedig egyébként erre hivatott szervek eldönthetik, tehát ez 
teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a kötelezést lehet vitatni, és ezzel kapcsolatban 
szerintem nem egy parlamenti képviselő mondja meg a verdiktet, hogy ki tévedett, 
hanem a munkaügyi bíróság, illetőleg a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos azon 
szervezetek, akiknek joga van ilyenről dönteni. Tehát én óvakodnék attól innen, hogy 
azt mondjam, hogy márpedig az igazság ez. Addig, amíg nincsen jogerős döntés, 
addig vélelmek vannak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon súlyos precedenst 
teremtene az, hogy ha az ön álláspontját elfogadnánk, mert a postásoktól kezdve a 
tűzoltókon át, a tanárokig mindenki nehéz munkát végez, és egyébként úgy tudom, 
hogy ha mondjuk tévesen bérszámfejtenek valakinek valamit, ha tévesen utalnak a 
számlájára valamit, akkor azt egyébként vissza kell fizetnie. Ezt az elvet nem hiszem, 
hogy meg kellene törni, de majd dönt a bizottság. 

Tisztelt Bizottság! Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor 
döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szabó Timea: Még előtte egy előterjesztői zárszót 
nem mondhatok, elnök úr?) Nem jelezte, hogy hozzá kíván szólni. (Szabó Timea: Én 
jelzem, hogy hozzászólnék.) Jelzi? Jó, én a szeméből nem tudom kitalálni. Tessék! 

Szabó Timea reagálása az elhangzottakra 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Ezt automatikusan 
meg szokták kérdezni, hogy az előterjesztő él-e a zárszó jogával, de legközelebb akkor 
itt jelezni fogom. 

Egyrészről, ha jóhiszemű akarok lenni, akkor azt mondom, hogy értem, mit 
mond, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Viszont nem az a rossz precedens, hogy ha egy 

hibásan kifizetett túlóradíjat nem kell visszafizetni, hanem az, hogy egyébként egy 
jogilag abszurd érveléssel most ezt visszakérik. Én ezt tartom a veszélyesebb 
precedensnek. 

Itt mindenképpen az állam hibázott, és miután van, aki karácsony előtt kapott 
30-100-150 ezer forintot, amit nyilvánvalóan elköltöttek, és még akkor is, hogy ha az 
állam hibázott ebben, akkor az államnak kell viselnie a felelősséget. Nagyvonalúnak 
kell lennie és azt mondani, hogy hibáztunk, ennek a hibának a következményeit mi 
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viseljük, és nyilvánvalóan nem kérünk vissza olyan összegeket egyébként tényleg 
emberfeletti munkát végző emberektől, akiknek semmi közük ehhez a hibához. 

Másodsorban akkor még egyszer elismételném azt, hogy azért is abszurd 
jogilag, mert itt a hivatalos eljárás során a parancsnoknak jóvá kell hagynia a túlóra 
teljesítését, tehát ezt alá kell írnia, és azután kaphatják meg. Hogy ha ezeknek az 
embereknek vagy bizonyos csoportoknak a parancsnoka ezt jóváhagyta, aláírta, akkor 
ez a túlórateljesítés megtörtént, tehát ezt ki kell fizetni. Ez a jogi része a dolognak, de 
nekem meggyőződésem, hogy nagyvonalúnak kell lennie ebben az esetben az 
Országgyűlésnek és az államnak is, még akkor is, hogy ha abban a példában, amit 
mondott, hajlok egyetérteni, hogy előfordulhatnak egyébként hibásan fizetett vagy 
adminisztrált kifizetések, amiket általában vissza kell fizetni. 

Én ebben az esetben, pont a déli határnál történő szolgálatok miatt, pontosan 
azért, mert annyi méltánytalan dolog történt már ott a határon szolgáló rendőrökkel, 
az ellátásukkal, nem kaptak megfelelő élelmezést, nem kaptak megfelelő ellátást, 
láttunk olyan képeket, amikor a puszta közepén a tűz fölött szárították a cipőjüket, 
zoknijukat, valaki szén-monoxid-mérgezéssel került kórházba éppen, amíg mondjuk a 
TEK munkatársai wellness hotelben voltak elszállásolva, ők ilyen típusú 
szálláshelyen. 

Azt gondolom, hogy itt a jogi érvelésen túl van egy morális kötelessége is az 
államnak, még akkor is, hogy ha valóban itt történt egy hiba, amiről nyilván bizonyos 
fokig senki nem tehet, nem szándékosan történt, de itt nagyvonalúnak kell lenni 
ebben a kérdésben. 

Abban pedig teljesen igaza van, de az tőlünk független, ettől a bizottságtól és az 
Országgyűléstől független, hogy már valóban folynak bírósági eljárások ebben a 
kérdésben, de abban majd a bíróság dönt egyébként. De ezeket pedig meg lehetne 
előzni azzal a nagyvonalúsággal, hogy a kormány és a képviselők azt mondják, hogy 
igen, vállaljuk ennek a hibának a következményeit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem értek önnel egyet, és azt pedig szeretném tisztázni, 

hogy azok a félmondatok, amelyekkel szándékosan a munkájukat egyébként 
áldozatosan végző embereket inszinuál, az kifejezetten méltánytalan, és főleg ahhoz 
képest méltánytalan, amilyen szépen beszélt egyébként ezeknek az embereknek az 
áldozatos munkájáról. Az a megközelítés, hogy míg valakik áldozatos munkát 
végeztek, a TEK munkatársai wellness hotelben voltak elszállásolva, ez egy szándékos 
inszinuáció, hiszen egyébként… (Szabó Timea: Ez egy tény.)…, ez tény? A tény a 
következő, kedves képviselőtársam. 

A határszolgálat teljesítése kapcsán a szálláshelyek minősége, amikor igénybe 
vették, a csillag alatti faháztól a bükfürdői négycsillagos hotelig terjedt. Ezeknek az 
igénybevétele nem attól függött egyébként, hogy kinek milyen az egyenruhája, mert 
ezzel az erővel azt is mondhatta volna, hogy miközben a készenléti rendőrök 
négycsillagos szállodában voltak elszállásolva, e közben a TEK országos parancsnoka 
egy faházban, mert az ő szolgálatteljesítésének helyén nem volt más, csak faház, 
amely egyébként közvetlenül egy tehénistálló mellett volt. Ehhez képest azt 
gondolom, hogy ha valóban méltányos akar lenni, amit olyan előszeretettel kér tőlünk 
számon, akkor helyes azt mondani, hogy mindenki ott kapott szállást, ahol tudott, és 
ahol egyébként a szolgálatteljesítési körlete volt, az annak megfelelő, logisztikai 
szempontból értelmes helyen. Az a megközelítés pedig, hogy a TEK wellness 
szállodában pihent, miközben mások szén-dioxid-mérgezést kaptak, ez aztán a 
méltánytalanságnak és az inszinuációnak az a csimborasszója, ami persze nem 
szokatlan számunkra, csak szeretnénk mindig korrigálni, hogy amit ön előterjeszt és 
elmond… (Szabó Timea: Az előterjesztői zárszó után korrigálhatja, bár nem szokás 
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egyébként!) A bizottság elnökeként a vitát vezetem és nem kötelességem eltűrni, ha 
olyan inszinuációban részesít egyébként (Szabó Timea: De, kötelessége!) ön által 
szépen ecsetelt szolgálatot végző embereket, ami teljesen méltánytalan velük 
kapcsolatban. 

Egyéb iránt egészen addig, amíg a magyar parlament ellenzéki tagjai nem 
lesznek felruházva bírói hatalommal, megjegyezve, hogy az egész jogi abszurd, az csak 
egy vélelem és majd a végén a bíróság mondja ki, hogy ez jogi tévedés. Azt el kell 
fogadni, addig meg nyugodtan lehet önnel vitatkozni. Én nem értek egyet önnel 
ebben. Ha méltányosságot kell gyakorolni, azt pedig végképp nem a Duna partjáról, 
az Országházból kell gyakorolni, hanem legfeljebb az ügyet észlelő belügyminiszter 
hívhatja fel arra az illetékes parancsnokok figyelmét, hogy bár helyes, ha visszafizetik 
ezt a pénzt, méltányosságból más módon lehet őket kompenzálni. Ha van az ügyben 
méltányolandó szempont. De ezt nem tudjuk eldönteni. Ezért óvok attól, hogy itt 
méltányossági szempontokat törvényben gyakoroljunk olyan esetben, amikor konkrét 
szolgálati és foglalkoztatási körben kellene gyakorolni a méltányosságot, mert az 
szerintem a legrosszabb precedens. De természetesen méltányolom az ön 
álláspontját, ebben nem tudunk egyetérteni, de biztosan nem ez az első kérdés, 
amiben nem fogunk egyetérteni. (Szabó Timea: És nem is az utolsó, attól tartok!) 
Igen.  

Határozathozatal 

Ezért határozathozatalra kerül sor. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) Senki. Ki ellenzi? (Szavazás.) Heten. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Köszönjük szépen. (Közbeszólások: Csak hatan!) Bocsánat! 
Hatan nem támogattuk a tárgysorozatba vételt. 

Köszönjük szépen a részvételt és további jó munkát kívánunk. 

Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről szóló H/8660. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pont az önkéntes honvédségi alapkiképzés 
bevezetéséről szóló határozati javaslat, amelynek Novák Előd, Kulcsár Gergely, 
Mirkóczki Ádám az előterjesztője. Gondolom, most Novák Előd szól az előterjesztők 
nevében. Kíván-e szóban kiegészítést tenni? (Novák Előd: Egészen pontosan 
ismertetni szeretném!) Megkapták a képviselők írásban, azt feltételezzük, de 
ismertetheti is, csak azt szoktuk kérdezni, hogy kívánja-e kiegészíteni, mert egyébként 
valamelyest a képviselők és a bizottsági emberek átfutják az anyagokat, mielőtt 
ideérnek. Tessék! 

Novák Előd szóbeli előterjesztése 

NOVÁK ELŐD (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Valóban 
mostanában sokszor azt kérdezik, hogy kívánjuk-e kiegészíteni. Méltányolom a 
bizottsági ülés pörgetésére vonatkozó szándékát, de azért a lisszaboni szerződés óta 
sajnos az a tapasztalatunk, hogy el sem olvassák a képviselők. Ezért nem kiegészíteni 
kívánom a javaslatot, hiszen az nem is hiányos, nem kell azt kiegészíteni semmivel, 
hanem ismertetni kívánom azok számára, akik sajnos esetleg nem olvasták. A 
tapasztalataink azt mutatják és az ilyen vitákban is ez rendre kiderül, hogy egy, még 
oly rövid javaslatot sem olvasnak el és úgy szavazzák le olvasatlanul.  

Azt azonban bizonyára tudják, hogy az Alaptörvény szerint minden magyar 
állampolgár köteles a haza védelmére. De szeretném felhívni az önök figyelmét arra, 
hogy az állam lényegében nem biztosítja az ehhez szükséges alapkiképzést, még azok 
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számára sem, akik ezt önkéntes elhatározásból pedig elsajátítanák. Ezért szeretné a 
Jobbik megteremteni az önkéntes honvédségi alapkiképzést, különösen most, amikor 
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben és a honvédség jelenlegi állapotában 
Magyarország határainak védelme nem kellőképpen biztosított. Bár állampolgáraink 
jelentős része tevőlegesen is részt vállalna hazánk védelmében, jelenleg a 
felkészítésükre, alapkiképzésükre gyakorlatilag nincs lehetőség. Főként azért, mert az 
önkéntes műveleti tartalékos rendszer jelenleg úgy néz ki, hogy három évente hat 
hónap kötelező tényleges szolgálatteljesítésre kerülhet sor és valóban évente két 
hónapra rendre be is hívják az önkéntes műveleti tartalékosokat. Ezt pedig családi, 
munkahelyi vagy egyéb okból a legtöbben nem tudják vállalni, még akkor sem, ha 
egyébként hazafias elkötelezettségből, indíttatásból vagy férfias kihívásként 
szeretnének legalább egy alapkiképzéshez jutni. Illetve elvi szinten is, azt gondolom, 
teljességgel elfogadható az, ha valaki szeretne egy alapkiképzéshez jutni, szeretne 
készenlétben állni, egy rendkívüli minősített esetben szolgálatot is vállalna, de az, ami 
most folyik, hogy évente két hónap laktanyai szolgálatra akár úgy is behívják, hogy 
semmilyen rendkívüli helyzet nincs, szerintünk nem elfogadható. Így nem lehet 
tartalékosnak nevezni a jelenleg tartalékosoknak nevezetteket. Ezért volna szükség a 
honvédség egy új pillérének megteremtésére, hiszen a korábban megszüntetett 
sorkatonai szolgálat komoly csapás volt hazánk önvédelmi erejére, hiszen 
feladatrendszerének ellátói nem kerültek teljes mértékben pótlásra. Erre különös 
tekintettel volna indokolt ennek a megteremtése.  

Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van ma az önkéntes 
tartalékos műveleti állomány. Eleve milyen létszámról beszélhetünk? A hatezres 
állományból több ezer fő hiányzik, ezen túlmenően pedig akik nem a szolgálati 
járandóságuk megadóztatásának elkerülése végett vállalták az önkéntes műveleti 
tartalékos rendszert, de fogalmazzunk egész precízen úgy, hogy a 45 év alattiak száma 
515 fő. Megdöbbentő számmal állunk tehát szemben. Ötszáztizenöt önkéntes 
műveleti tartalékos van ma Magyarországon 45 év alatt. Ez természetesen nem 
elegendő még a jelenlegi határvédelemre sem, nemhogy egy háborús helyzetben, ezért 
változtatni kellene. 

Ez a szám egy friss írásbeli kérdésemre adott miniszteri válaszon alapul, 
ugyanakkor a miniszter úr sok egyéb kérdésre nem adott választ még csak formálisan 
sem. Hét kérdésre konkrétan egyáltalán nem kaptam választ, ezért most újabb 
kérdést kellett benyújtanom. Eddig az ülésig sajnos azokra sem válaszolt, pedig e 
kérdések között van az is, hogy támogatja-e ezt a javaslatomat annak fényében, hogy 
515 ilyen tartalékosunk van, támogatja-e, hogy szükség van az önkéntes műveleti 
tartalékos rendszer átalakítására, az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetésére. 
Nem kaptunk választ azóta sem erre az írásbeli kérdésre, és ahogy látom meg sem 
jelent a kormány, sőt a tárca képviselője sem ezen az ülésen, amit nagyon 
méltatlannak és az Országgyűlés méltóságát sértő álláspontnak tartok.  

Feltettem egy azonnali kérdést is miniszter úrnak. Megbízásából Vargha 
Tamás államtitkár úr válaszolt. Illetve ő sem válaszolt, pedig legalább kétszer 
feltettem a kérdést. Magának a kérdésnek a címe is az volt, hogy támogatják-e ezt a 
javaslatot. Akkor sem kaptunk választ erre. Inkább csak valamiféle olyan 
mellébeszélést hallhattunk az államtitkár úr részéről, hogy majd valamin dolgozik a 
kormány, és ha egyáltalán lesz ennek az Országgyűlést érintő feladata, akkor abban 
számítanak a Jobbik támogatására. Tehát olyannyira nincs a kormánynak javaslata, 
hogy még azt sem tudják, hogy ha lesz javaslata, akkor az egyáltalán, mondjuk, egy 
törvényjavaslat lesz-e vagy az Országgyűlést érintő valamilyen javaslat, például egy 
határozati javaslat. Még ezt sem tudják megmondani. Tehát lehet, hogy miniszteri 
rendelettel kívánják csak kezelni a helyzetet. Nem tudják. Abszolút elképzelés nélkül 
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van a kormány. Ezért azt gondolom, hogy mi nem várhatunk. Az a minimum, hogy a 
bizottság ezt a javaslatot tárgysorozatba, úgymond leltárba veszi, azt mondja, hogy 
ezzel előbb-utóbb foglalkozni kell. Aztán, hogy a különböző, egymással párhuzamosan 
futó országgyűlési lobbik eredményeként végül is esetleg ez nem fog napirendre 
kerülni a plenáris ülésen, az már legyen a plenáris ülés felelőssége. De a tisztelt 
bizottságnak most az a felelőssége, hogy erről a javaslatról eldöntse, tárgysorozatba 
kell-e venni, kell-e egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozni annak tudatában is, hogy a 
kormány láthatóan semmilyen elképzeléssel nem rendelkezik. 

Sajnos arra sem adott választ a miniszter úr, amire pedig ígéretet tett korábban 
többször is, hogy mikor várható ötpárti egyeztetés ebben a kérdésben. Erre korábban 
ígéretet tett a legutóbbi, nem ezzel kapcsolatos ötpárti egyeztetésen is, amely végül 
inkább az Alaptörvényről szólt, bár a meghívóból nem derült ki, hogy miről fog szólni. 
De ott is hiába kaptunk ígéretet arra, hogy lesz ötpárti megbeszélés a tartalékos 
rendszer fejlesztése ügyében, azóta sem láttuk ezt. 

Ezért ajánlom figyelmükbe a mi javaslatunkat, amelyet korábban megküldtünk 
az összes többi pártnak is, kiosztottunk az ötpárti megbeszélésen is, és a honvédségi 
vezetőkkel is egyeztetést kezdeményeztünk, többek közt erről a javaslatról is. 
Felkerestem például a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokságát, Vanyó Tibor ezredes úr és Kálmán László alezredes úr, parancsnok 
és parancsnok-helyettesek fogadtak minket. Egy nagyon komoly prezentációval is, 
amit ezúton is szeretnék a tisztelt bizottság, főleg elnök úr figyelmébe ajánlani, hogy 
amennyiben egyszer lesz erre idejük, kapacitásuk, javaslom őket meghívni és ezt a 
prezentációt megtekinteni, hiszen sok szempontból szolgálhat tanulságul. Például ez 
az 515-ös szám, hogy ennyi 45 év alatti önkéntes műveleti tartalékos van ma 
Magyarországon.  

Azóta felmerült számos, mondhatnám alternatív javaslat is, Kövér Lászlótól, 
illetve elnök úrtól is hallhattunk megnyilatkozást a sorkatonaság visszaállításának 
indokoltsága ügyében. Én azt gondolom, hogy ehelyett inkább az önkéntes 
honvédségi alapkiképzésre volna szükség, és meg kellene nézni, hogy ha ilyet 
bevezetünk, akkor mondjuk a következő hónapokban mennyivel nő meg a jelentkezők 
száma. Én azt gondolom, hogy tízezres nagyságrendben lehetnek olyanok, akik férfias 
kihívásból vagy hazafias elkötelezettségből egy ilyen alapkiképzést, ami nem járna évi 
két hónap tényleges, akár laktanyai szolgálatteljesítéssel, akkor is, hogy ha semmilyen 
rendkívüli helyzet nem indokolja, szóval egy ilyet szerintem, egy sima önkéntes 
honvédségi alapkiképzést vállalnának. 

Szerintem és a javaslatom szerint egy olyan nyugvó tartalékosi állományt 
kellene létrehozni, akik behívását például minősített helyzethez köthetjük. Kulcsár 
Gergely és Mirkóczki Ádám képviselőtársammal benyújtott javaslatunkba 
ösztönzőket is beépítettünk, végül ezt szeretném már csak néhány szóban ismertetni, 
illetve ezek közül is inkább csak néhányat említenék meg, hogy hogyan tudjuk 
ösztönözni azokat, akiket szeretnénk, hogy ezt vállalják. 

Önmagában nem az alapkiképzést díjaznánk, hanem azt, hogy ha ne adj’ isten, 
de ha ténylegesen szükség volna a szolgálatteljesítésükre, és ez összességében az évek 
során mondjuk már akár a hat hónapot is eléri, akkor szeretnénk olyan 
kedvezményeket biztosítani, ami ezért az áldozathozatalért azt gondoljuk, hogy 
indokolható. Ilyen lehet a diákhitel visszafizetésének megkönnyítése annak 
kamatmentessé tételével, vagy az, hogy a felsőoktatási felvételinél előnyt jelenthessen 
az, hogy ha valaki elvégezte ezt a szolgálatot, tehát a nyelvvizsgához hasonló 
többletpontokat adnánk. 

Szakmai gyakorlatként is elismerhető volna a szolgálati időszak egyes 
ágazatokban és képzéseken megítélésünk szerint, valamint a másik oldalról 
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adókedvezményeket kellene biztosítani egyes munkáltatók, vagy általában a 
munkáltatók részére, akik önkéntes honvéd alkalmazását vállalják. 

Én azt gondolom, hogy ez a kedvezményrendszer is elősegítheti azt, hogy 
elmozduljunk a jelenlegi, mondhatnánk holtpontról vagy mélypontról. Persze, lehet 
azt mondani, hogy a szocialista kormányok alatt volt még ennél lejjebb is, de mégsem 
hiszem, hogy az kellene hogy viszonyítási alap legyen, és nem tartom elfogadhatónak 
azt, hogy Vargha Tamás államtitkár úr is a múlt heti azonnali kérdésemre válaszul 
lényegében megint nyolcévezni kezdett, holott lassan az elmúlt nyolc év most már 
inkább önökre, a Fideszre fog égni, hiszen lassan nyolc éve kormányoznak, lenne 
lehetőségük a változtatásra. 

Ezért elfogadhatatlan az, hogy csak 515 fő van 45 évnél fiatalabb az önkéntes 
műveleti tartalékos rendszerben. Én ezért kérem a tisztelt bizottság támogató 
szavazatát, legalább itt, a szakbizottságban, legalább szakpolitikusként támogassák 
ennek a javaslatnak legalább a tárgysorozatba vételét, hogy akkor akár módosító 
javaslatokat benyújtva hozzá, vagy bármilyen más módon formálva, de végül akár az 
Országgyűlés napirendjére is kerülhessen, de az már egy másik döntés kell hogy 
legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni a vitában? Firtl alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök úr, egy gondolatot, csak 
azért, mert Novák Előd képviselőtársammal ugyanazon az ötpárti egyeztetésen részt 
vettem, ahol ugyanezzel a törvénymódosításával kapcsolatos megbeszélés volt a fő 
téma, de képviselőtársam ugyanezt az előterjesztést ott mindenkinek ki is osztotta. 

Amit szeretnék azért annak az ötpártinak a margóján megjegyezni, az az - és 
azzal kapcsolatosan is -, hogy jelenleg Magyarországnak olyan honvédelmi minisztere 
van, aki nem most kezdett el a tartalékos állománnyal foglalkozni, és úgy gondolom, 
hogy ez irányba teljesen elkötelezett. 

Azon a megbeszélésen is miniszter úr képviselő úrnak megadta a választ, hogy 
teljesen nyitott a kérdésre, őneki is vannak, illetve az ehhez kapcsolódó előkészítéshez 
is vannak elképzelései, amint ott hallottam, nem sokban eltérően az itt leírtakkal. 
Éppen ezért azt tudom mondani, hogy én megvárnám azt, amíg a miniszter úr leteszi 
azt a javaslatot, amit ő gondol ezzel kapcsolatosan, mert ott, a képviselő úr előtt is 
elmondta, hogy igenis, tovább kell lépni ezen a területen. A nyolc éves visszautalásra, 
hogy nyolc éve vagyunk kormányon, azért arra, amit Vargha Tamás esetleg válaszként 
adott, azt azért szeretném elmondani, hogy pontosan a kormányzásunk alatt történt 
az meg, hogy a 21 fős vagy a 17 fős tartalékos állományból, amire azt szokták viccesen 
mondani, hogy név szerint fel tudják sorolni azt a pár embert, aki tartalékos 
állományban van, az azért mégiscsak erre a közel 6 ezres számra felnőtt, azzal együtt, 
amit képviselő úr megfogalmazott, hogy abban sokan éppen a jövedelmi problémáik 
kezelését, megoldását látták. De azt azért nem lehet elvitatni, hogy ebben 
mindenképpen előrelépés van. 

Miután én abban látok nagy lehetőséget, hogy - még egyszer - miniszter úr már 
ellenzéki korában is foglalkozott ezzel és ennek a körvonalait már akkor letette, úgy 
gondolom, hogy én a magam részéről - és most könnyen mondja majd nekem 
válaszul, hogy ezt esetleg azért mondom, mert a frakcióm tagja a miniszter úr - a 
frakcióm, a KDNP-frakció tagjaként mindenképpen az ő javaslatát megvárnám, és az 
arról kialakult polémiában lehetne összehozni azokat a gondolatokat, mert mondom: 
ott is elhangzott, hogy ő lát ebben hasonló motivációt, amiket itt megfogalmazott 
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képviselő úr, vannak pontok, amit ő maga is jónak lát. Ezért gondolom, hogy én azt 
mindenképpen megvárnám, bocsánat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Házelnök úr, 

amikor a parlament elkezdte a munkáját, akkor talán elkerülte a figyelmét a tisztelt 
Háznak, de a székfoglaló beszédében azt mondta, hogy a szándékok, amelyek a 
képviselőket fűtik, lehetnek még oly nemesek vagy támogatandóak, nem feszíthetik 
túl a parlamenti reguláció és törvényalkotás kereteit. Ez egyébként fontos, mert 
ellenkező esetben nagyon eltévedhetünk abban, hogy milyen eszköz, mire jó. Amit 
önök ötletként előterjesztettek az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről, 
már ha egyébként azt tisztázni kellene amúgy szakmailag, hogy pont alapkiképzésen 
mit értünk, mert aki volt katona, az tudja, hogy egy általános kötelező sorkatonai 
szolgálatra épülő honvédségben az alapkiképzés mit takar, viszont hogy az önök által 
használt alapkiképzés fogalom mit takar, ez mindenképpen tisztázandó, mert 
különben komoly félreértésekre adhat okot. 

Ne felejtsük el, az általános kötelező sorkatonai szolgálaton alapuló hadsereg-
szervezési elvnél az alapkiképzés egyfajta minimális és induló katonai ismeretet 
jelentet, azt feltételezve, hogy a civil életből odakerülő katona effektív olyan 
alapfogalmakkal nincsen tisztában, amelyeket a 30 nap alatt kell neki elsajátítani. 
Illetőleg volt egy másik megfontolása, hogy a sorkatonai szolgálat ellátása bizonyos 
fizikai alapképességeket megkövetel, és az állományt ez alatt az alapkiképző 30 nap 
alatt próbálták valamilyen egységes szintre felhozni. Persze, hogy a szocializmusban 
erre milyen ostobaságok tevődtek még rá, a kötelező politikai képzéstől a legénységi 
állomány szisztematikus megalázásáig és morális megtöréséig, az egy másik kérdés. 
De az alapkiképzésnek alapvetően ez a feladata, és az alapkiképzés birtokában még 
senki nem alkalmas sorkatonai szolgálat ellátására, mert egyébként a sorkatonai 
szolgálat speciális szakfeladatok ellátását jelenti, a lövészettől a felderítőn át a 
tüzérségig vagy a páncélos feladatok ellátásáig, tehát ha alapkiképzést hajtanak végre 
a szónak az eredeti értelmében, attól egyébként utána semmiképpen sem tudnak 
semmilyen katonai szolgálatot ellátni. 

Tehát az a felvetés, amit az önök által javasolt szöveg megfogalmaz, hogy 
alapkiképzésre, illetve ellátható katonai szolgálatra, az alapkiképzés után talán 
őrséget lehet adni, ha ennek most egyébként lenne különösebben értelme. Ha ennek 
egyébként most lenne különösebben értelme, de tömegesen nem lehet őrségi 
feladatokkal ellátni embereket, közterületen ellátandó katonai rendész feladatokra 
pedig alapkiképzésen résztvevő embereket nem lehet megbízni. Az egy összetett 
feladat, egy csomó speciális tudás van. Mindezt csak azért mondom, mert több olyan 
fogalmat is ki lehetne emelni a szövegből, ami azt mutatja, hogy ebben a formában ez 
az előterjesztés, ami egy országgyűlési határozati javaslat formájában fogalmazódik 
meg, ezt a szabályozási keretet messze túlfeszíti. Ezzel egyébként a szövegben önök is 
küszködnek, mert van, ahol az alapkiképzésen résztvevők kapcsán az anyagi 
ellenszolgáltatásokat majdnem összegszerűségig szabályozzák, például a 
minimálnyugdíj kétszeresét kell kapni bizonyos feltételek teljesítése esetén, máshol 
pedig elintézik azzal a félmondattal, hogy adókedvezményeket kell biztosítani. De 
hogy milyeneket, milyen adóból hogyan, arra nem térnek ki. Ilyen értelemben a 
szabályozási megfogalmazás is rendkívül egyenetlen. Ezért ezt a javaslatot támogatni 
nem tudom. Mondom, ez a javaslat messze túlfeszíti egy országgyűlési határozati 
javaslat keretét. Ugyanakkor az alapgondolatot, hogy legyen valamifajta képzés, 
támogatom. Szándékosan nem használok alapkiképzés fogalmat, mert az az én 
álláspontom szerint egy kötelező általános sorkatonai kötelezettségen alapuló 
hadseregszerűség logikába illeszthető be. Nálunk nem az van most, tehát az 
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alapkiképzés mint ilyen, így nincs. Inkább azt mondom, hogy azzal a gondolattal, 
amit kiolvasni vélek ebből a szövegből, hogy valamifajta önkéntességen alapuló 
honvédelmi jártasságot, képzést, tréninget és az ezt kiszolgálni képes 
intézményrendszert létre kellene hozni, azzal messzemenőkig egyetértek. Az a helyzet 
ugyanis, ez az előző napirendi pontnál már szóba került, hogy a magyar társadalom 
egy olyan illúzióban ringatja magát a rendszerváltás óta, amelynek a lényegét úgy 
lehet megragadni, hogy tulajdonképpen majdnem felesleges védelmi képességekre 
szert tenni Közép-Európában nekünk, mert olyan mértékben távol áll annak a reális 
valószínűsége, hogy ezekre a képességekre, a használatukra sor kerülhet. De 
szerintem ez egy illúzió, főleg ha azt tekintjük, hogy ’89 óta alig telt el olyan év 2016-
ig, amikor a közvetlen szomszédunkban nem volt egy éven keresztül fegyveres 
konfliktus. Kezdődött a romániai forradalommal ’89-ben, napjainkban pedig most 
már hosszú, több mint öt éve Ukrajnában lényegében polgárháború dúl.  

Tehát ezt az illúziót valamilyen módon meg kell haladnunk, az egy valós 
veszély a védelmi képességeket tekintve. Azt gondolom, azt a megoldást is 
választhatjuk, hogy a parlament megfogalmaz akár egy többpárti indítványt azzal 
kapcsolatban országgyűlési határozat formájában, hogy felszólítja a kormányt arra, 
hogy egy önkéntességen alapuló, honvédelmi ismereteket nyújtó képzési rendszert 
vezessen be, még azt a keretet is leverheti, hogy adott esetben 18. életévtől 65. életévig 
bezárólag. Bár az is megfontolás tárgyát képezi szerintem, hogy az alapoktatásban 
korábban is volt honvédelmi ismeretek című tárgy, amelynek keretében kiskaliberű 
lőfegyverrel lőni kellett hármat legalább egyszer az életben, hogy az ember 
megtapasztalja, a puska elsütése micsoda és le kellett futni talán valamilyen 
felszereléssel öt kilométert is egyfolytában. Tehát ez már volt középiskolában 
mindenképpen régebben.  

Még ez is vitakérdés, hogy mit célozzunk meg. De ez a javaslat egészen biztos, 
hogy túlfeszíti az országgyűlési határozati javaslat kereteit. Ezért nem tudom 
támogatni, de az alapgondolatot, ezt többször is kifejtettem, maximálisan támogatom. 
Szerintem helyes lenne egy átgondolt rendszerű, önkéntességen alapuló és 
honvédelmi ismereteket vagy védelmi képességeket nyújtó rendszer felállítása. Ez 
fontos lenne, de ezt egyébként mi nem tudjuk megcsinálni, hanem legfeljebb az 
országgyűlési határozat arra jó, hogy felszólítjuk a honvédelmi minisztert, hogy az 
általunk megjelölt határidőig első olvasatban vagy valamilyen módon terjessze a 
parlament elé. 

Most a költségvetési kihatásokról nem is beszélek. Az önök javaslata, ha ezt a 
parlament megszavazza, költségvetési oldalról kezelhetetlen, mert a 2016-os 
költségvetés el van fogadva, de ennek van egy sor költségvetési kihatása. Most 
apróságokat mondok. Tízezer embert a honvédség nem tud elszállásolni konkrétan 
sehova sem, ha annyian jelentkeznének. Tehát erre fel is kell készülni. De abszolút 
méltányolandó az a szándék, amit ön a képviselőtársaival képvisel. Ezt egyébként 
mások is képviselték már akkor, amikor például a nemzetőrség felállításával 
kapcsolatos joganyagot készítették el. Sajnos bár a szocialista parlamenti többség 
támogatta, viszont szervezeti oldalról nem csináltak semmit, ezért az elhalt.  

Azt gondolom, hogy pont a migráció, mint jelenség mutatta meg, hogy ez a 
békeillúziónk mennyire törékeny. Látjuk, hogy az ide beözönlő migránsok 
majdhogynem harcedzett és a tűzkeresztségen átesett katonák, legalább a 60 
százalékuk, akiknek már megvolt az az életélménye, hogy lőttek rá éles fegyverrel 
valamilyen szituációban. Mert ezek sorkatonai szolgálatot teljesítettek. Ezzel szemben 
a hasonló korú magyar fiatalok csak ostoba amerikai akciófilmekben láttak hasonló 
jeleneteket és annak kapcsán teljes tévképzetük van arról, hogy egyébként a valóság 
milyen, hogy ahhoz képest amit látnak, az egy megdöbbentően kirakatvilág. 
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Úgyhogy, mondom még egyszer, van egy ilyen problémám. Ezért ezt effektíve 
nem tartom tárgyalásra alkalmasnak. De nem az ötletet utasítom el, mert szerintem, 
ha van ilyen kezdeményezésük, lehet egy ötpárti, négypárti egyeztetés. Vagyis aki 
akar, mert vannak egyébként olyan parlamenti erők adott esetben, akik elutasítják a 
gondolatot is. Nagyon-nagyon szívesen részt veszünk ebben megjelölve a kormánynak 
a feladatot. Azt gondolom, azt nyugodtan tárgysorozatba lehet venni, mert a szándék 
közös, van egyfajta szándékegység. Ezt a kérdést napirenden kell tartani a szónak az 
átvitt politikai értelmében.  

Van-e, aki kíván még szólni? (Senki sem jelentkezik.) Akkor a viszonválaszra 
megvan a lehetősége. 

Novák Előd reflexiói 

NOVÁK ELŐD (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy a 
borítékolható leszavazáshoz ezúttal próbáltak találni, még ha a kákán csomót is, de 
érveket. Lehet, hogy csak a kamerának köszönhetően, de higgyék el, hogy még így is 
értékelem a szándékot. 

Mindenképpen fáj, hogy a kormány álláspontját nem ismerhettük meg ebben a 
kérdésben annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, az elnök úr megküldte a 
napirendet a kormánynak és erről ilyenkor ki kellene fejtenie az álláspontját, 
normális esetben indokolni is szokták. Most azonban még csak azt sem tudhatjuk, 
hogy igen vagy nem. Ezt mindenképpen sérelmezem és remélem, hogy az elnök úr is 
sérelmezi a bizottság nevében és jelezni fogja a miniszter úrnak, hogy ez tarthatatlan, 
hogy az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának ülésén nem fejti ki az álláspontját 
egy napirendi pontban.  

Firtl Mátyás alelnök úrnak azt tudom mondani, hogy abszolút elfogadom, ha 
büszke a miniszterére, különösen a kormány jelenlegi tagjainak felhozatalát ismerve 
ezt tényleg el is tudom fogadni, ebben a versenyben mindenképpen. Abban is igaza 
van, hogy Simicskó István nem ma kezdett foglalkozni a tartalékos rendszerrel, éppen 
ezért különösen nagy hibája, sőt most már bűne, azt mondom, hogy ennek ellenére 
még nem tett semmit az ügyben. Régóta foglalkozik vele, mégsem fogalmazott meg 
semmilyen javaslatot. Ígéretet tett ötpárti megbeszélésre, most már több mint egy 
hónap eltelt január 12-e óta, közösen voltunk ott, ott is ígéretet tett erre vonatkozóan, 
alelnök úr is bólogat, emlékszik, ott voltunk, azóta is ezt szorgalmaztam, de nem 
hívott össze ezzel kapcsolatban ötpárti megbeszélést. Nem történik semmi, pedig több 
mint egy hónap eltelt. Ennél pedig gyorsabban kellene reagálni, azt gondolom, főleg 
amikor ilyen siralmas a jelenlegi helyzet. 

Elhangzott, hogy a tartalékos rendszerben vannak több ezren. Ne felejtsük el, 
hogy abból lényegében közel 2000 fő védelmi tartalékos, kvázi biztonsági őrök. Tehát 
velük nem lehet megvédeni az országot. Lehet, hogy laktanyákat, objektumokat lehet 
őrizni. Az önkéntes műveleti tartalékosok viszont azok, akik elláthatnak klasszikus 
sorkatonai szolgálatot és ezzel kapcsolatban - áttérve elnök úr kritikáira - vitába kell 
szállnom. 

Tehát azzal, hogy aki alapkiképzést végzett, ön szerint alkalmatlan volna 
sorkatonai szolgálatra, ezzel vitába szállnék. Jelenleg is a tartalékos rendszer arról 
szól, hogy aki elvégez egy alapkiképzést ott, az évente kéthónapos tényleges 
szolgálatot elláthat már most is. Sőt, aki korábban végzett sorkatonai szolgálatot, 
annak még 25 napot sem kell elvégeznie. De aki most bemegy életében először egy 
laktanyába, 25 napi alapkiképzés után elláthatja a feladatát, és én ezzel nem is 
kívánok vitába szállni a honvédség vezetőivel, mert ez legyen az ő szakértelmük 
függvénye, hogy hány napos alapkiképzést tartanak szükségesnek. Sajnos, egyébként 
félek, hogy nem ők döntenek, hanem mindenben másolják az amerikai kiképzési 
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rendet, ezt volt alkalmam megtapasztalni, hogy már az alkalmassági vizsgálatnál is 
nem véletlenül kell 1600 métert, egy mérföldet legyalogolni, vagy 3200 métert, két 
mérföldet futni, mert mindenben majmolják az amerikaiakat, és nagyon fájó 
számomra, hogy Pápán gyakorlatilag már alig hallani magyar szót, és tulajdonképpen 
lényegében azt egy amerikai támaszpontnak lehet tekinteni. 

Viszont maradva azért az önkéntes honvédségi alapkiképzés kérdésénél, az, 
hogy mit tekintünk alapkiképzésnek, elnök úr, azt gondolom, hogy nem való e 
javaslatba. Sőt, ön azt mondta, hogy már így is túlfeszíti ez a határozati javaslat 
műfaját, ha most még kitérnénk arra, amit nem az Országgyűlésnek kell eldöntenie, 
azt a honvédség vezetői döntsék el, hogy hány napos alapkiképzésen hány 
fekvőtámaszt kell nyomni és mit adnak a kezükbe és hány nap után, egyébként 25 
napnyi jelenleg az alapkiképzés az önkéntes műveleti tartalékos rendszerben azok 
számára, akiknek semmilyen honvédelmi előképzettségük nincs. Ezt egyébként el 
tudjuk fogadni. Nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy évente két hónapra akkor is 
behívják a tartalékosnak jelentkezőket, ha semmilyen különleges feladat ezt nem 
indokolja, még csak a határvédelem sem. 

Az, hogy szétfeszíti ez a javaslat az országgyűlési határozat műfaját, elnök úr, 
be lehet nyújtani egy módosító javaslatot, ki lehet szedni ebből nagyon sok mindent, 
ha úgy gondolja, hogy ez már nem idevaló, tehát ezen lehet változtatni. Azonban ha 
önök leszavazzák ezt a javaslatot úgy, hogy közben nagyon jól tudja, hogy sem 
önöknek, sem a miniszternek nincs alternatív javaslata, akkor az azt jelenti, hogy 
önök megelégednek azzal, hogy jelenleg Magyarországon 515 darab önkéntes 
műveleti tartalékos van. Ezzel akarják megvédeni a határt? Hogyan? Vagy majd az 
amerikaiakkal? 

Én azt gondolom, hogy nincs keresnivalójuk idegen erőknek Magyarországon, 
sem az Európai Unió más tagállamainak, általában egy európai uniós határőrségnek, 
és nincs helye Magyarországon más idegen erőknek sem. 

A következő napirendben, a következő pontban majd Apáti István 
képviselőtársam kifejti, hogy a határőrség felállításával tulajdonképpen még 
adhatnának egy lehetőséget, csak félek, hogy ugyanígy fognak abban a kérdésben is 
eljárni, azt is le fogják söpörni. Tehát igenis, a jelenlegi határunkat nem fogják tudni 
megvédeni ilyen alacsony létszámmal. 

Elnök úr, végül abban sincs igaza, hogy a 2016-os költségvetést ez 
szétfeszítené, elsődlegesen azért nem, mert ha most elfogadunk egy ilyen javaslatot, 
akkor lehet, hogy meg fog nőni - sőt, reményeink szerint valóban meg fog nőni - a 
jelentkezések száma, azonban sajnos, a honvédség finoman szólva nem ütőképes. 
Hadd mondjam el a saját tapasztalatomat: én szeptemberben jelentkeztem önkéntes 
műveleti tartalékosnak, és bár mindent szinte rögtön teljesítettem, leghamarabb 
nyáron vonulhatok be alapkiképzésre, sajnos, ilyen lassú jelenleg a honvédség 
rendszere. Eleve évente egyszer van alapkiképzés, de ha olyan sokan jelentkeznének, 
hogy a laktanyákban már el se tudnák szállásolni őket, akkor nyilvánvalóan nem 
hívnák be őket alapkiképzésre, csak később, de legalább akkor is van egy állomány, 
akinek addig fel lehet mérni például az egészségügyi, fizikai, pszichológiai és egyéb 
alkalmasságát. Tehát mindenképpen az Országgyűlésnek feladata van ezzel 
kapcsolatban, hogy kimondjuk egy határozati javaslattal lényegében, hogy a jelenlegi 
rendszert nem tartjuk elfogadhatónak, és ebbe módosító javaslattal beletehetik, amit 
még szükségesnek tartanak. 

Végül pedig, hogy elnök úr azt mondta, hogy az MSZP miatt halt el a 
nemzetőrség kezdeményezése, lehet, hogy így volt, de a Fidesz sem tett ebben az 
ügyben semmit, sőt amikor legutóbb írásbeli kérdésemben többek között a 
nemzetőrséggel kapcsolatban is több konkrét kérdést feltettem miniszter úrnak, 
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egyetlenegyre sem válaszolt, még csak formailag sem. Tehát házszabálysértő, 
mondhatnám, hogy az országgyűlési törvényt megsértő, törvénysértő módon a 
miniszter még csak formailag sem válaszolt ez irányú kérdéseimre, nem véletlenül, 
mert semmilyen terve nincs, hiába kérdeztem meg például ezt is. Tehát azt gondolom, 
hogy itt ilyen értelemben sajnos, terheli a jelenlegi kormányzatot és most már a 
jelenlegi minisztert is ezzel kapcsolatban a felelősség. 

Zárásként elnök úrnak az a javaslata, hogy valamiféle többpárti javaslattal 
rukkoljunk elő, abszolút nyitottak vagyunk erre, így nézve az amúgy is borítékolt 
leszavazását a javaslatnak, azért is ismertettük minden párttal a javaslatunkat még 
benyújtás előtt, hogy ha van ezzel kapcsolatban kritikájuk, akkor mi eleve úgy 
nyújtottuk volna be. Azonban erre senki nem válaszolt, egyetlenegy párt sem tett ezzel 
kapcsolatban észrevételeket, ezért elnök úr, tekintse úgy, hogy ezt a javaslatunkat 
továbbra is fenntartva, várjuk az önök javaslatait. Mi készek vagyunk egy többpárti 
javaslat benyújtására, eleve készek vagyunk egy többpárti tanácskozásra, sőt ezt 
többször szorgalmaztam miniszter úrnál, remélem, hogy önök is megteszik, és akkor 
előbb-utóbb ebből a kérdésből lesz végre valami. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak tájékoztatásul mondom, 

hogy a képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételénél a házszabály nem ír elő 
semmifajta kormányrészvételt, és a kialakított gyakorlat is az, amit a Házbizottsággal 
közösen alakítottunk ki, hogy a képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételi 
tárgyalásánál a kormány képviselőjét nem kell meghívni, csak tájékoztatjuk őket. De 
még egyébként megjegyzem: egyetlenegy esetben sem jött el senki, nem azért, mert 
negligálják a bizottság munkáját, mert nagyon gyakran találkozunk a kormány 
képviselőivel, hanem azért, mert a határozati házszabály ezt a rendszert alakította ki. 
Tehát azért nincs itt a kormány képviselője, mert eddig sem volt itt az önálló 
képviselői indítványok tárgysorozatba vételénél, és ezután sem lesz. Csak azért 
mondom, hogy ez a gyakorlat, nem a bizottság vagy a parlament méltósága a kérdés. 
Sőt, furcsa módon önálló képviselői indítványnál még a bizottsági tárgyalásra sem 
kell meghívni a kormány képviselőjét, pontosabban mi meghívjuk a kormány 
képviselőjét, de nem kell, hogy jelen legyenek. Tehát hogyha képviselői önálló 
indítvány van, és az előterjesztő a képviselő, a kötelezettség az, hogy az 
előterjesztőnek jelen kell lennie a bizottsági ülésen. Lehet ezt vitatni, akkor majd a 
Házbizottságnál valami állásfoglalást kell kérni arra nézve, hogy ezt a gyakorlatot 
változtassuk-e meg vagy sem, de ezért nincsenek itt a kormány képviselői. 

Tisztelt Bizottság! (Novák Előd: Erre reagálnék, elnök úr.) Igen, tessék! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ezt már csak teljesen az eljárás miatt mondom. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Világos, eljárásjogilag is, valóban olyan szintű jogi 

kötelezettsége nincs, hogy ezt mondjuk törvénysértésnek hívhatnám, úgy, mint ahogy 
a miniszteri válasz elmulasztását az írásbeli kérdés esetén, az egy más kérdés valóban, 
abban nincs is vitánk. Itt én sem így fogalmaztam, hanem csak úgy, hogy én azt 
gondolom, hogy erkölcsi kötelessége egyébként alapvetően, és más bizottságokban 
azért ez igenis szokás, az, hogy elmondják az álláspontjukat. Ez személyes 
tapasztalatom, sőt annál több is. 

Végül pedig, hogy… mire is reagált még? (Derültség.) 
 
ELNÖK: Én semmire nem reagáltam, csak mondtam, hogy…. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Bocsánat, megvan, hogy az előterjesztőnek 

kötelessége jelen lenni. Egyébként az előterjesztőnek sem kötelessége, sokszor 
tárgyalja úgy is bizottság és döntést is hoz, hogy az előterjesztő sincs jelen. Kiindulva 
abból, hogy egyébként el lehet olvasni természetesen az előterjesztést, és ezt 
bizonyára meg is teszik mindig a képviselők, de azt gondolom, hogy az előterjesztőnek 
is illik, és a kormány képviselőjének is illik jelen lennie. Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor kérdezem, hogy ki az, aki tárgysorozatba 
vételre javasolja az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről szóló 
országgyűlési határozati javaslatot. (Nincs jelzés.) Nem támogatja senki. Ki az, aki 
ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással nem 
javasoltuk tárgysorozatba venni. 

Ezzel együtt a témának az ötpárti keretek közötti felvetését és az országgyűlési 
határozatba foglalására vonatkozó ajánlatot majd próbáljuk kezelni. Köszönöm 
szépen. (Novák Előd: Köszönjük.) 

Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről szóló 
H/8849. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pont az önálló határőrség 
megteremtésének szükségességéről szóló országgyűlési határozati javaslat. Apáti urat 
köszöntöm az előterjesztők képviseletében. Az írásbeli előterjesztést megtették, 
köszönjük szépen. Szóban kíván-e valamit hozzátenni? (Apáti István: Igen.) 
Parancsoljon! 

Apáti István szóbeli kiegészítése 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Kisebb részben ismertetném a javaslat lényegét, nagyobb részben pedig 
kiegészíteném, tartózkodva a felesleges ismétlésektől. 

Induljunk ki a kályhától, és nem tudok és nem is akarok elvonatkoztatni 
részben a tegnapi plenáris ülésen történtektől sem. Szögezzük le elöljáróban, hogy a 
Jobbik szinte egyedül ellenzéki pártként kezdettől fogva támogatta és következetesen 
támogatja a magyar emberek biztonságát, az államhatárok védelmét célzó 
kormányzati intézkedéseket, javaslatokat, főleg úgy, hogy ezen javaslatok döntő 
többsége a mi szellemi termékünk. Tehát bizonyítható módon, időrendi sorrendben 
mi nyújtottuk be legelőször, vagy mi fogalmaztuk meg legelőször, kezdve a 
kerítésépítéssel, amelyet Ásotthalom jobbikos polgármestere javasolt először, egészen 
a honvédség bevetéséig, bevethetőségéig bezárólag. Ezt csak azért tartom fontosnak, 
mert az elmúlt napokban gombamód szaporodtak, elszaporodtak azok az igen-igen 
szemtelen kormányzati és fideszes kijelentések, hogy a Jobbik a DK-val meg a 
különböző baloldali törpe-, mikro- és nanopártokkal egy platformra süllyedve, gátja 
az ország megvédésének, hogy mi bevándorláspártiak meg terrorizmuspártiak 
lennénk.  

Ezeket ez úton is szeretném visszautasítani. Ez a javaslat is híven bizonyítja, 
hogy elkötelezettek vagyunk az ország megvédése iránt. Mint ahogy nem lennének 
katonák most a határokon, ha mi nem lennénk. Nagyképűség nélkül, de kellő 
önbizalommal kell ezt kijelentenem, ha nincs Jobbik, nincs kétharmad. Lehet, hogy 
ezt most tréfásnak találja az elnök úr, de ahogy elnézem… 
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ELNÖK: Elnézését kérem, csak eszembe jutott A tanú című filmnek egy 

hallatlan és halhatatlan sora: „Amire igazán büszke vagyok, az a szerénységem”. 
(Derültség.)  

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, hogy elnök úr a 

filmes élményeivel gazdagítja a mai ülést. De hozzátettem, elnök úr… (Elnök: Pelikán 
elvtárs!) Elnök úr, de hozzátettem, hogy nagyképűség nélkül, de kellő önbizalommal 
és a történeti ismeretek függvényében. (Elnök: „Amire igazán büszkék vagyunk, az a 
szerénységünk”.) Elnök úr, önöknek 131 képviselője van jelenleg az Országgyűlésben, 
már nincs kétharmaduk. A baloldaltól sehonnan nem várhattak volna támogatást a 
honvédség bevetéséhez, egyetlen egy szavazatot nem tudtak volna nyerni, szerezni, ha 
mi nem vagyunk, és nem támogatjuk ezt a javaslatot. Szíves örömest támogattunk és 
nem kérünk ezért sem köszönetet, sem hálát, hiszen ez alapvető kötelességünk. 
Erkölcsi kötelességünk elsősorban és nem hoznám fel ezt, ha az elmúlt napokban 
megtett kijelentéseik erre nem adnának nekem okot. Mert ez egészen tényszerű, amit 
mondok. Tehát minket aztán végképp nem lehet azzal vádolni, hogy bármifajta 
határvédelem, országvédelem kerékkötői lennénk. 

Ami pedig még szintén a hétvégén és a tegnap délután történteket illeti, 
feltennék néhány, részben költői, részben pedig nagyon súlyos kérdést, amit a 
bizottság korábbi napirendi pontjai kapcsán érintettek akár ellenzéki, akár kormány 
oldalról a különböző típusú, fajtájú betelepítési kvóták kapcsán, önkéntes, kötelező. A 
magyar és a szlovák kormány nagyon helyesen az európai bírósághoz fordult a 
kötelező betelepítési kvóták megtámadása érdekében. Igen ám, csak hogy ezeknek 
nincs halasztó hatálya és nem tudom, hogy van-e B-tervük. Kérdezem, hogy van-e B-
tervük. Gyanítom, hogy nincs. Mi van akkor, ha ennek a keresetnek sajnálatos módon 
esetleg az európai bíróság nem ad helyt? Hogyan tudjuk határőrséggel vagy anélkül 
megvédeni Magyarország határait? Hogyan tudjuk megakadályozni azt a borzasztó 
veszélyt, amit az ISIS-harcosokkal teletömött bevándorlási hullám okoz? 

Éppen ezért lenne égető szükség, részben a túlterhelt honvédek és részben a 
túlterhelt rendőrök miatt is kiváló rendvédelmi hagyományainkhoz visszatérve 
megfontolni az önálló határőrség újbóli felállítását. Az ősbűn a 2006 és ’10 közötti 
kormányzati ciklusra tehető, amikor is az MSZP kezdeményezésére, de ha jól tudom, 
javítsanak ki, ha tévedek, a Fidesz tiltakozásának elmaradása mellett, tehát a Fidesz 
hallgatólag egyetértésével sajnos megszűntették a határőrséget, illetve beolvadtak a 
határőrök úgy fizikai, mint egyéb állományi szempontból a rendőrség kötelékébe. Ez 
volt az ősbűn, amelyet és az erre vonatkozó döntést a migrációs hullám ismeretében 
felül kellene vizsgálni.  

Hogy miért van szükség az önálló határőrség felállítására? Azért van szükség 
egy, a rendőrségtől teljesen önállóan működő speciálisan erre kiképzett hivatásos 
állományra, mert az államhatár védelme, az államhatár rendjének fenntartása, a 
határforgalom ellenőrzése nem végezhető el átcímkézett - nem megbántva a 
katonákat és a rendőröket - honvédekkel és átcímkézett rendőrökkel. Az is hiba volt, 
mint ahogy az előbb mondtam, hogy a hivatásos határőrökből formailag és 
tartalmilag is rendőröket csináltak. Aztán most a rendőrökből formailag próbálnak 
határőröket varázsolni, tartalmilag nem. Tartalmilag ez részben akkor sikerülhetne, 
ha a régi határőröket, akik most a rendőrség állományában szolgálnak vagy éppen 
szolgálati járadékosok, visszahívnánk a határőrség kötelékébe.  

Nem kell hosszan ecsetelni, hogy milyen állapotok uralkodnak lassan most már 
nemcsak a déli, hanem a keleti határszakaszokon is. Ne legyen igazam, ne legyen 
igazunk! De erősen tartok attól, hogy hamarosan a magyar-román határszakasz egyre 
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szélesebb sávjában szükség lesz nemcsak kerítésre, hanem élőerős fizikai védelemre 
is. Amúgy sincs elég honvédünk, kevés, nagyon alacsony a rendőrök száma is. Ezt 
most hogy oldják meg?  

Gyakorlatilag a rendőrség állományából, más területekről, más megyékből 
vezényelnek el rendőröket, akik az eredeti szolgálati helyükön rendkívül fognak 
hiányozni. Akár az északkeleti megyékre, akár az ország bármelyik településére 
gondolunk, az onnan elvezényelt és senki, semmi által nem pótolt rendőrök miatt a 
közbiztonság tartós romlásával lehet számolni, főleg azokon a területeken, ahol már 
most is rendkívül nehezen tartható fenn a közrend és a közbiztonság. A különböző 
akár szervezett bűnözői körök, akár egyéb bűnözői körök, ha úgy tetszik, a 
sokadvirágzásukat fogják élni, ha azt tapasztalják, hogy a rendőri jelenlét 
gyakorlatilag megszűnt vagy legalábbis jelentős mértékben csökkent. 

Ezeket a rendőröket ritka kivételtől eltekintve, valami egészen extrém 
helyzettől eltekintve ott kellene hagyni az eredeti szolgálati helyükön és létre kellene 
hozni az önálló határőrséget. Mint ahogy mondtam, szép számmal vissza lehetne 
csábítani a szolgálati járadékosokat megfelelő feltételek biztosítása mellett. 
Kezdetben akár 8000 fővel indítható lenne a határőrség legújabb kori története. 
Főleg a schengeni külső határszakaszon lenne erre szükség. Jellemzően a szerb, 
horvát, román és az ukrán határszakaszon lenne a legfontosabb a szolgálatteljesítés. 
Amellett, hogy határrendész szakképzést és vezető képzést is el kellene indítani végre, 
szükség lenne úgynevezett elitalakulatok kialakítására, ez a határvadász alakulatokat 
jelentené, amelyek akár a határ vonalában, akár a mélységben tudnának speciális 
határőrizeti feladatokat végrehajtani.  

Természetesen kritikus helyzetben szükség lehet akár a honvédség részéről 
történő támogatásra is, de a mostani átcímkézett, szerencsétlen nem fél-, hanem 
negyed- vagy töredékmegoldás semmiképpen nem tartható. Azzal a feltételezéssel, 
úgy érzem, megalapozottan élhetünk, hogy a 2016-os év migrációs szempontból még 
borzasztóbb lesz, mint a 2015-ös. Épp ezért a „már most is késő” alapon az előbb 
elmondottak alapján is kérném, hogy támogassák ennek a határozati javaslatnak a 
tárgysorozatba vételét.  

Még csak egy, a terrorveszélyhelyzettel is összefüggő kiegészítést hadd 
mondjak önöknek. Nem tudom, találkoztak-e, főleg az internetes sajtóban a Szegeden 
kialakulóban lévő áldatlan állapotokkal, mely szerint dokumentált módon, 
fogalmazzuk úgy nagyon óvatosan, állítólagosan, de dokumentált módon a 
Bevándorlási Hivatal gépjárművéből a migránsokat a szegedi Tesco környékén és más 
közterületen szabadon engedik. Tehát nem viszik őket semmilyen, törvényekben 
előírt ellenőrzési pontokra, hanem szabadon engedik őket.  

Tegnap éppen az egyik kormányablaknál készültek fotók, amelyeken azok 
közelében migránsok hada volt látható. Ez óriási szakmai hiba, netán megbízhatósági 
kérdéseket vet fel, avagy - ne adj’ isten - ennél rettenetesebb és mögöttes szándékok 
húzódnak meg. Úgy gondolom, nem kellene megvárni sem élet elleni, sem nemi 
erkölcs elleni súlyos bűncselekmények elkövetését. Nem kellene megvárni, hogy 
valamelyik migráns, mint ahogy Svédországban sajnos már mindennapos, szabad 
prédát lásson bármelyik magyar nőben, fiatal lányban vagy gyermekben és nem 
kellene azt sem megvárni, hogy bárkit bármilyen okból kifolyólag fizikai támadás ér. 
Mindenesetre az, amit most ott tapasztalunk, kísértetiesen hasonlít a tavalyi 
helyzetre, miszerint megvárta a kormány, hogy nagyra dagadjon a probléma és utána 
könnyű már a hős megmentő képében nagyon látványosan tetszelegni. Ez viszont 
méltatlan és rendkívül veszélyes játék a magyar emberek életével, testi épségével és 
komoly veszélyt jelent egyébként vagyoni szempontból is, mert a vagyon elleni 
bűncselekmények kockázatát sem becsüljük alá.  
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Gyakorlatilag nincs olyan érv, amely ne azt támasztaná alá, hogy erre a 
határőrségre égető szükség lenne. Ugyanúgy, mint egyébként az előbb a 
képviselőtársam által emlegetett önkéntes honvédelmi alapkiképzésre, vagy 
nevezhetjük ezt bármilyen más módon is. De talán ez a javaslat a határvédelem és a 
migrációs hatások kivédése szempontjából még sokkal fontosabb. Teljesen 
egyetértünk azzal, hogy igazából akár a terror jellegű veszélyt, akár az általános 
köztörvényes bűncselekmények elkövetésének veszélyét úgy tudjuk minimalizálni 
vagy kiiktatni, ha egyetlen illegális bevándorlót sem engedünk be az országba. 

Csak kérdés, hogy hogyan fognak önök boldogulni, hogyan fog ez az ország 
boldogulni akkor, ha a több száz kilométernyi magyar-román határszakaszra is 
áttevődik ez a probléma. Szivárgásokat már tapasztalunk, jelzem önöknek, személyes 
tapasztalati úton érzékelem Csengersima irányából is, miután környékbeli vagyok, 
egyrészt ott születtem, másrészt pedig jelenleg is Mátészalkán élek, ezért elég 
közvetlen napi ismereteim vannak arról, hogy időnként azért elő-előfordul, hogy 
néhány fős meg néhány tíz fős csoportokban a migránsok átszivárognak, gyakorlatilag 
mindenfajta ellenőrzés nélkül. Mi lesz akkor?  

Gondoljuk végig a röszkei csata képeit, idézzük ezt fel emlékezetünkben. 
Kérdezem én, mi lesz akkor, hogy ha az egyébként elnök úr által is nagyon helyesen 
megfogalmazott módon, komoly katonai ismeretekkel rendelkező migránsok 
rájönnek arra, ráéreznek annak az ízére, hogy nem feltétlenül kell egy 50-100 
méteres, viszonylag szűk sávban vagy kapunál ostromolni a magyar rendvédelmi 
erőket, hanem hogy ha ezt kellő létszámban - akár 10-15 ezer is nagyon hamar össze 
tud gyűlni Röszkénél vagy ennél is több -, akár több kilométeres sávban támadják 
olyan intenzitással a magyar határt, mint tették azt szeptember végén Röszkénél, 
akkor önök szerint hány fő katonára vagy rendőrre lenne ahhoz szükség, hogy 
megvédjük a határt? 

Ha úgy tetszik, az isteni szerencse, meg annak a hordának a szedett-vedett 
jellege tette lehetővé azt, hogy meg tudták védeni hősies módon a rendvédelmi 
dolgozók, a hivatásos állomány akkor a magyar határt. De higgyék el, ha nekem 
eszembe jutott - vagy nyilván önöknek is eszükbe jutott már hasonló -, akkor a 
betolakodóknak is eszébe fog ez jutni, és akkor gyakorlatilag nemcsak egy csúfos 
politikai kudarccal kell számolni, hanem ami ennél sokkal rosszabb: rá fognak jönni, 
hogy minimális hadászati ismeretek birtokában, például ezzel a módszertannal be 
tudnak törni az országba, akkor nem tudom, hogy milyen erő fogja őket megállítani. 
Ez már talán az n+1. érv ahhoz, hogy adják ehhez a javaslathoz a támogatásukat.  

Természetesen szokás szerint bármilyen módosító indítványra vevők vagyunk, 
rajtunk aztán nem múlik a konstruktivitás, biztosan lehet még ezt a határozati 
javaslatot is csiszolni, biztosan lesz még ezzel dolgunk, hiszen egy önálló 
határőrségről szóló törvény megalkotására is szükség lenne, a törvénynél alacsonyabb 
szintű jogszabályokból is kellene jó pár, miniszteri rendeletekre gondolok elsősorban, 
hogy a részletkérdéseket tudjuk szabályozni.  

De máris késésben vagyunk, bár hogyha megteszik nekünk azt a „szívességet”, 
amelyet azért már többször tapasztaltunk, akár a kerítés, akár a honvédség bevetése 
kapcsán, hogy esetleg benyújtják majd saját formában és úgymond a saját nevükre 
veszik, a saját gyermekükként kezelik, akkor minket nem fog az zavarni, hogy nem 
jobbikos képviselő adta be. De talán ezt a minimális nagyvonalúságot legalább 
egyszer az életben, egy legalább ennyire fontos, szó szerint életbe és húsbavágó 
kérdésnél mi is elvárhatnánk önöktől.  

Köszönöm szépen. Röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni és várom 
az esetleges észrevételeket, javaslatokat, és majd a zárszóban, még ha kell, akkor 
reagálok. 
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a rövidnek semmiképp sem rövid, ám hosszú és 
kétségtelenül kimerítő és rendkívül szerteágazó ismertetését. 

Van-e valaki, aki kíván szólni a vitában? (Nincs jelzés.) Szemben az előző 
javaslattal, én azt gondolom, hogy ez a javaslat kifejezetten rossz és semmiképp sem 
támogatandó. Az önálló határőrség felállítása egy szakmai tévedésen alapul, és nem 
erősíti, hanem gyengíti a magyar határ védelmét. 

A magyar határ védelmét most is biztosítja az ország. Ha nem biztosítaná, 
akkor nem következett volna be az, hogy illegális határátlépők és migránsok százezrei 
most már nem Magyarországon keresztül mennek Németország felé, hanem Szerbián, 
Horvátországon és Szlovénián keresztül, mert az kétségtelen, hogy a magyar déli 
határt védik a magyar rendőrök és katonák.  

Meggyőződésem, hogy az önálló határőrség felállítása azonban ezt a védelmi 
képességet nem erősíti, hanem gyengíti. Ez egy egyszerű szervezeti kérdés. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy ha nincs külső nyomás, fenyegetés a védendő határokon, és létezik 
egy önálló határőrség, annak van felszerelése, vezetése, személyi állománya, ha önálló 
szervezetként létezik, akkor minden olyan ismérvvel rendelkezik, ami az önálló 
szervezetekre jellemző. Az is nyilvánvaló, hogy ennek a szervezetnek a létszáma 
szükségszerűen azokban az időkben, amikor a külső határon semmilyen nyomás 
nincs, jóval alacsonyabb kell legyen, mint azokban az esetekben, amikor a külső 
határainkon a nyomás meg nagy. 

Pontosan az indokolta a rendőrség és a határőrség összeszervezését, hogy egy 
szervezetben nézve, jóval rugalmasabban képes alkalmazkodni ez a szervezet a belső 
vezérlésekkel azokhoz a feladatokhoz, amelyek adott esetben jelentkeznek. Ha két 
önálló szervezet van, az szükségszerűen rendelkezik elkülönült szervezeti érdekekkel, 
és minden tapasztalat arra utal, hogy a legkitűnőbb egyetértés mellett is ismert az a 
szervezeti működési súrlódás, ami sok esetben erőforrás nem kellő hatásfokú 
felhasználásával jár, illetve egy csomó nehézséggel, onnantól kezdve, hogy ki 
vezényel, kit vezényel, milyen kötelékben. 

Pontosan azért hatékony az a szervezeti megoldás, amit mi választottunk, mert 
egyrészt az önálló határőrséggel lefedendő feladatok jelentősen csökkentek, hiszen a 
schengeni egyezmény értelmében a szlovén-osztrák-szlovák határt egyáltalán nem 
kell ilyen értelemben védeni és ellenőrizni. A zöldhatáron normál esetben semmilyen 
szolgálatot nem kell tartani, mert a schengeni határok szabadon átjárhatók az európai 
polgárokra nézve a zöldhatáron keresztül is, és egyébként jelentősen könnyebb 
feladatok ellátását jelentik azoknál, ahol ugyan az schengeni külső határ, de európai 
belső határ van, hiszen az európai belső határokra vonatkozó szabályok és a 
schengeni és európai külső határokra vonatkozó szabályok is eltérnek. 

Itt ilyen határszakasz most már csak egy van, az Ukrajna felé eső határszakasz, 
amely egy egészen kicsi határszakasz. Tehát szemben a több száz kilométerrel, az egy 
200 kilométernél kisebb határszakasz. 

Ezért teljesen jó szervezeti megoldás volt az, hogy egységes szervezetet hozunk 
létre. Ezen belül vannak egyébként határvédelmi feladatokra speciálisan kiképzett 
egységek, határvadász egységek, akik külön kiképzést kapnak, de az kétségtelen, hogy 
ha baj van és rugalmasan erőt kell csoportosítani akár fizikai, akár emberi 
értelemben, akkor a magyarországi erőszakszervezeteken belül szétnézve, a rendőrség 
áll a legközelebb ahhoz a felszereltséghez, kiképzéshez, emberállományhoz, amit 
egyébként a határvédelmi feladatok ellátása jelent. Már a honvédség is egy kicsit 
messzebb van tőle, mert alapvetően a honvédségi kiképzés nem erről szól. 
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Ez a szervezeti megoldás egy nagyfokú rugalmasságot ad annak, hogy hol, 
hogyan lehet csoportosítani erőket, és a jelen adottságok ismeretében - mert mégsem 
arra készülünk fel, hogy innentől kezdve száz évig állandó háborúban állunk a 
migráció ügyében, mert ha erre készülünk fel, akkor végünk van, mármint hogy ha ezt 
nem tudjuk megoldani, akkor szerintem hosszú távon az rendkívül súlyos 
következményekkel jár. De ez a szervezeti megoldás, amit a magyar kormány 
alkalmazott ezeknek a feladatoknak az ellátására, messze hatékonyabb, rugalmasabb 
reagálást jelentett, messze jobban biztosítja a határok védelmét, ezért bár én értem az 
ön szándékát, de ismeretes az a mondás, hogy a pokolba vezető út is a jó szándékkal 
van kikövezve. Ez a megoldás nem erősítené, hanem gyengítené a határvédelmet. 

Ha úgy látjuk, hogy a határvédelemre még több erő kell, akkor nem önálló 
szervezetet kell felállítani, hanem még több rendőr kiképzését és szolgálatba állítását 
kell kezdeményezni, a költségvetésben még több forrást kell biztosítani a 
rendőrségnek ezen feladatok ellátására, és hogy ha ez olyan terhelést jelent, amit 
rövid idő alatt nem lehet megcsinálni, akkor pedig - ahogy ezt tettük - a honvédség 
segítségét kell igénybe venni. 

Az kétségtelen, hogy a Jobbik támogatta a honvédség igénybevételét, ezt 
egyébként tegnap, ha jól figyelt, akkor a miniszterelnök úr meg is köszönte. Az is 
kétségtelen, hogy a Jobbik támogatta a kerítés felállítását, illetőleg a biztonsági 
határzár létesítését, és az is kétségtelen, hogy a Jobbik nem támogatja azt az 
Alaptörvény-módosítást, ami szerte Európában a terrorhelyzet, mint minősített vagy 
különleges helyzet kapcsán lehetőséget ad a terrorfenyegetés elhárítására, jóval 
nagyobb hatékonysággal, mint a jelenlegi korlátozottabb jogi eszközökkel ez 
lehetséges. 

Ezek a viták szerte Európában lefolytak, Franciaországtól Belgiumon át 
Németországig, rendkívül különböző megoldásokkal. Belgiumban a különleges 
helyzetek közül a terrorfenyegetettség esetében semmifajta, még csak parlamenti 
processzus sincs előírva. Tehát meglehetősen széles sávban mozog az ezzel 
kapcsolatos szabályozás. Az kétségtelen, hogy a Jobbik az Alaptörvény módosításától 
ebben a vonatkozásban elzárkózott. Ebben az értelemben azonos álláspontra 
helyezkedett a parlament ellenzéki pártjaival, a DK-tól a szocialistákig, mert ők is 
elzárkóztak. Sőt egyébként még az érvrendszer is kínosan hasonlított egymásra, mert 
mindegyikük a demokrácia esetleges veszélyeztetettségére hivatkozott, illetve az 
emberi jogok olyan mértékű sérülésére, amely már nem tolerálható az Európai Unió 
és az európai országok elképzelése szerint. 

Összességében mondom még egyszer, szemben az előzővel, ahol egyébként egy 
tartalmában, törekvéseiben támogatható javaslatról volt szó, ez, azt gondolom, hogy 
minden jó szándék vagy minden érthető szándék dacára nemhogy erősítené, hanem 
gyengítené a magyar határvédelem képességét. Úgyhogy én ezt nem tartom 
elfogadhatónak. 

Van-e valakinek még hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
viszonválaszra megadom a lehetőséget és utána döntünk. 

Apáti István válaszadása 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Engedje meg, elnök 
úr, hogy először a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos kijelentésére reagáljak.  

Azért ez nagyon nem így van, ahogy ön mondja. Gyakorlatilag egy teljesen 
átlátszó politikai csapdát kíván nekünk felállítani a Fidesz, amelyből jobbikos 
szempontból vizsgálva a helyzetet, nagyon nehéz jól kijönni. Támogatni a 
miniszterelnök úr teljesen indokolatlan és indokolhatatlan hatalmi túlterjeszkedését, 
nem lehet. Lehet, hogy az egyik régi álmát kívánja megvalósítani a totális, vagy ne 
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mondjak ilyen csúnya, történelmileg áthallásos kifejezést, a tejhatalom 
megszerzésével kapcsolatos tévelygéseit. Ezt nyilván nem tudjuk támogatni.  

Nagyon jól tudja, valószínűleg jobban, mint én, hogy a mostani öt minősített 
helyzet, rendkívüli állapot tökéletesen lefedi gyakorlatilag a lehetőségeket és biztosít 
lehetőségeket rendőrségnek, TEK-nek, titkosszolgálatoknak ahhoz, hogy megvédjék 
az országot. Igaz, hogy ebből önök kimazsolázgatták a legdurvábbakat és teljesen 
drasztikus hibrid megoldást hoztak létre, amelyre borítékolható volt adott esetben az 
ellenzék reakciója.  

Hadd vágjak azzal vissza, elnök úr, amit ön itt a bizottsági ülés elején a 
kitelepítésekkel kapcsolatos nemzetközi egyezmények, illetve ilyen egyezményekbe 
ütközések kapcsán mondott. Ne feledje, egy terrorveszélyhelyzetes javaslatban 
szerepel olyan is, hogy a lakosság rövidebb vagy hosszabb ideig tartó kitelepítése 
egyik helyről a másikra. Amikor a kormány nyújtja be, akkor nincs gond a genfi és 
egyéb egyezményekkel, amikor meg a betelepítési kvóta ellen kell védekezni, ami 
nagyon jó, hogy védekeznek, félreértés ne essék, akkor előhúzzák ezt az érvrendszert. 
Tehát csak vigyázzanak arra, hogy mikor mit mondanak, mert adott esetben azzal 
teljesen egyet tudunk érteni, hogy semmilyen típusú kvóta alapján ne jöjjön ide 
egyetlen betolakodó sem, mert én nem becézgetném őket bevándorlóknak, 
migránsoknak. Betolakodók, akik a nemzetközi és a magyar jog totális megsértésével, 
semmibevételével beözönlenek az országba, azok szerintem megérdemlik a 
betolakodó minősítést.  

Tehát itt arról van szó egyébként, hogy a Jobbik messze-messze a 
legrugalmasabb ebben a kérdésben. Alapvetően megkülönbözteti ez a baloldali törpe-
, mikro- és nanopártoktól a Jobbikot. Már azt is felvetettük, csak erre nem reagáltak 
érdemben, mert nem az a céljuk, hogy megegyezzünk, nem a kompromisszum a 
céljuk, a céljuk az, hogy minket megpróbáljanak egy platformra sorolni az előbb 
említett baloldali formációkkal, hogy három napra lehetőségük van ilyen 
terrorveszélyhelyzetet kihirdetni. Nem hatvanra, mert azért az megint egy jelentős 
túlzás és túlkapás és aztán kötnénk ezt parlamenti döntéshez.  

Ezt a legutóbbi jobbikos álláspontot se hagyja figyelmen kívül, kérem, mert 
kicsit sántít, az érdemi részeket kiragadó az érvelése. Kicsit arra emlékeztet, amikor 
megboldogult Hofi Gézától megkérdezték, hogy Géza, jól vagy. Jól. Egy kicsit 
bővebben, Géza! Nem jól. Nagyon-nagyon eltér a megfogalmazások végleges tartalma 
és nem szeretjük ezeket a csúsztatásokat. Ha valamivel nem lehet vitázni velünk 
kapcsolatban, akkor az a nemzetünk és a magyar emberek iránti mélységes 
elkötelezettségünk.  

 
ELNÖK: Megkérhetném, hogy térjen valamelyest vissza a tárgyra! (Apáti 

István: Jó! Rátérek, csak ön is eltért, elnök úr! Eltért a terrorveszélyhelyzet…) Ön az 
előterjesztői ismertetőjében mindent összehordott az ég adta világon. (Apáti István: 
Ami ide tartozott!) Térjünk vissza a tárgyra, ez egy bizottsági ülés és tárgysorozatba 
vétel van az önálló határőrség megteremtéséről. Erről kell döntenünk és nem egy 
politikai beszédet kell hallgatni! 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen, elnök úr, de én a terrorveszélyhelyzettel nem 

untattam önöket, nem hoztam ide az ismertetőmben, ön vetette fel, nyilván én 
reagáltam rá. Maradjunk annyiban, hogy nem annyira leegyszerűsített a helyzet, mint 
ahogy ön ezt az előbb elővezette. 

Visszatérve a javaslatra: két fontos tényt szeretnék kiemelni, a relokációt és a 
befogadó állomások létesítését. Ezt szándékosan hagytam ki az elsőkörös 
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ismertetésből. Ugyanis ez talán a miniszterelnök úr által is kevésbé vitatott, hogy az 
általa aláírt zárónyilatkozat ilyen kötelezettségeket érinthet… 

 
ELNÖK: Elnézést! Még egyszer megkérem, hogy a javaslatra térjen vissza! 

Amennyiben nem ezt kezdi (Apáti István: Most akartam mondani, elnök úr!), akkor 
egyszerűen szavazunk és bezárom a bizottsági ülést és aztán magának itt beszélhet 
napestig, nem fogjuk zavarni! 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem hiszem, hogy erre a fajta tiszteletlenségre okot 

adtam volna. Pont a következő mondatban tértem volna rá. Mivel ezek a relokációs és 
befogadó állomások létesítésével kapcsolatos kötelezettségek jelentősen le fogják 
kötni a rendőrség élőerejét, ha ezeket meg kell valósítani, ezért gyakorlatilag megint 
egy komoly élőerő lekötöttség esete áll fenn. Ez megint egy újabb plusz extra indoka 
annak, hogy önálló határőrségre szükség lenne. 

Azért vitatkozom az elnök úrral e tekintetben, mert ezek szerint a franciák, a 
spanyolok egy teljesen buta és értelmetlen megoldást alkalmaznak, vagy bárhol, ahol 
van határőrség, akár az Unióban, akár az Unión kívül, akkor azok az országok, 
ostobák és nem értenek valamit. Ők akkor miért nem vonták össze egyébként a 
rendőrséggel vagy más fegyveres testülettel vagy rendvédelmi szervezettel a 
határőrséget? Nem akarok vészmadár lenni és azt kívánom, hogy ne legyen igazam. 
(Elnök: Mi is!) Igen. Pontosan, alapvetően a szándék ilyen értelemben egyező vagy 
közel áll egymáshoz. Ha nem is száz évre, de azért szerintem néhány évig számolni 
kell azzal, hogy a migráció komoly problémát okoz.  

Éppen ezért, arra nem adott nekem választ, elnök úr, hogy azok a rendőrök, 
akiket az eredeti szolgálati helyükről elvezényelnek és nem rövid, hanem hosszabb 
ideig fogja őket lekötni a határvédelem, plusz még ha relokációs kötelezettséget, a 
befogadó állomások őrzését is ide vesszük, ez mind-mind további plusz nagyon 
nagyszámú élőerő lekötését jelenti. Akkor ki fogja megvédeni a magyar határokat? 
Jóformán alig jut már rendőr, alig jut már katona azokra a pontokra, ahol az 
embercsempészek és a migránsok majd át akarnak jönni. 

Lehet, hogy most nem migránsok száz- vagy tízezrei, de azért migránsok ezrei 
csak mozognak a határ környékén. Tehát ahhoz képest a legrosszabb állapothoz 
képest jelenleg nyilván jobb a helyzet, viszonyítás kérdése, de egyik napról a másikra 
elképesztő méreteket ölthet majd a határainkra nehezedő nyomás. Tehát ne legyen 
igazam, de félek, hogy egy hatalmas hibát követünk el akkor, amikor ennyire 
leegyszerűsített módon és ennyire egyoldalú érveléssel lesöpörjük, elvetjük még az 
elvi lehetőségét is annak, hogy a mennyországba vezető utat is kikövezzük valóban a 
legteljesebb jó szándékkal, a legőszintébb kinyilatkoztatásokkal, a lehető legtisztább 
lelkiismerettel, mindenfajta pártpolitikai kardcsörtetéstől teljesen függetlenül.  

Ezért is sajnálom egyébként, hogy elnök úr kicsit túl érzékenyen, 
extraszenzitíven reagált ezekre a kijelentéseimre. Holott attól tartok, hogy lehet, hogy 
már ezen a tavaszi ülésszakon vissza fogunk erre térni. Bár megígérem önöknek, hogy 
ha önök fogják benyújtani, mert mégiscsak szükségét látják, mi nem fogunk ennek a 
javaslatnak keresztbe feküdni. Ha bármihez ilyen értelemben, ilyen nemes célokhoz 
kétharmad kell, akkor azt, bár nem én vagyok a párt elnöke és frakcióvezetője, de meg 
tudom ígérni, hogy a kétharmados támogatást meg fogjuk adni. Minden olyanhoz, 
ami az ország védelméhez szükséges, megadjuk, de hatalmi túlterjeszkedésekhez és 
teljesen indokolatlan, felesleges túlkapásokhoz biztosan nem leszünk partnerek 
függetlenül attól, hogy próbálnak minket zsarolni vagy esetleg egyéb módon sarokba 
szorítani. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba vételét? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Hat. Köszönjük 
szépen, a bizottsági ülést bezárom. 
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