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Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztató a tömeges bevándorlás okozta válság aktuális helyzetéről, és az 
Országgyűlés által a tavaszi ülésszakon elfogadott határrendészeti és 
migrációs törvénymódosítások hatásának bemutatása 

2. Tájékoztató a nizzai terrortámadásról és a törökországi puccskísérletről 

3. Döntés a belügyminiszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelemről  
(Zárt!) 

4. Döntés a belügyminiszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelemről  
(Zárt!) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 44 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mostani bizottsági ülésen, aminek a napirendjét részben az élet 
alakítja, alakította, ugyanis az egyik napirendi pont a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetről való tájékozódás, tekintettel arra, hogy több olyan feltételezés is 
napvilágot látott a magyar sajtóban, ami szerint a magyar rendőrök és határőrök nem 
jól látják el a feladatukat, és rosszul bánnak a migránsokkal, illetőleg az illegális 
bevándorlókkal. Ezért arra gondoltam, hogy a helyszínen győződjünk meg ennek a 
vélekedésnek a valóságtartalmáról, és hallgassunk meg itt a tranzitzóna megtekintetése 
után egy tájékoztatót arról, hogy hogyan zajlik a mindennapokban, a valóságban az 
élet. Illetőleg most lépett hatályba az új szabályozás a határvédelemmel és a 
migránsokkal kapcsolatban, és ennek a működéséről hallgassunk meg egy beszámolót. 

Közben ugyanakkor történt a nizzai terrortámadás és a török puccs, aminek 
összefüggésében egy tájékoztatót fogunk meghallgatni az illetékesektől a szándékaink 
szerint, és beérkezett két mentesítés iránti kérelem, a közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem, az egyik a Belügyminisztériumból, a másik pedig a 
TEK-ből, ennek a megtárgyalására is sor kerül, természetesen zárt keretek között. 

Meghívtuk a bizottsági ülésre Papp Károly rendőr altábornagy urat, országos 
rendőrfőkapitányt, akit tisztelettel köszöntök. Majd jön Kovács István úr is, aki a 
mentesítéssel kapcsolatos napirendi pontra fog megérkezni. Benkő Tibor vezérezredes 
úr fog jönni? (Jelzésre:) Ha minden igaz, fog jönni részben a török helyzet, részben 
pedig a határzár működésével kapcsolatban. Köszöntöm Seres Józsefet, aki a regionális 
igazgatóság vezetője a Dél-Alföldön. Végh Zsuzsannát is hívtuk, szerintem ő is 
megérkezik. Elhívtuk az ülésre Kiss Zoltán főigazgató urat, de ő szabadságon van, tehát 
a helyettese fog jönni, ha minden igaz. (Jelzésre:) Bocsánat, Kiss Zoltán úr is fog jönni, 
szabadságát megszakítva. Illetve Bodnár Zsolt rendőr dandártábornok, a TEK 
főigazgató-helyettese, valamint Eck Gábor, a TEK igazgatóhelyettese is itt van már, 
majd a mentesítés kapcsán ők lesznek az előadói a mentesítési napirendi pontoknak. 

A terv az, hogy elfogadjuk a napirendet, utána megnéznénk a tranzitzónát és a 
működését, és ott a helyszínen is meghallgatnánk a Bevándorlási Hivatal és a 
főkapitány úr tájékoztatóját. Utána visszajövünk ide, a szóbeli kiegészítés és a tárgyalás 
után tartanánk egy sajtótájékoztatót, ahol egyébként természetesen az ellenzéknek is 
lehetősége van kifejteni az álláspontját. Utána viszont zárt ülést tartanánk, részben 
azért, mert azt nem tudom most előre megmondani, hogy a nizzai terrormerénylet és a 
törökországi puccskísérlet kapcsán van-e olyan érzékeny adat, aminek a közlésére zárt 
ülés kell, tehát ezt előzetesen vetem fel, illetőleg értelemszerűen az idevonatkozó 
jogszabályok szerint a két mentesítés iránti kérelem eleve zárt ülés.  

Tisztelt Bizottság! Ez lenne a napirendi javaslat. (Dr. Vadai Ágnes jelzi, hogy 
szólni kíván.) Tessék! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Bocsánat, elnök úr, annyi kérdésem lenne - 

mivel fölsorolta elnök úr a meghívottakat -, hogy a Belügyminisztériumból politikai 
szinten valaki érkezik-e.  

 
ELNÖK: Nem, nem is hívtuk őket… 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): És azt elárulná elnök úr, hogy miért nem hívtak 

a belügyből senkit?  
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ELNÖK: Azért, mert eleve, amikor a napirendet terveztük, a tájékoztató kapcsán 
kifejezetten az érintett szakhatóságok vezetőivel szerettem volna konzultációt folytatni, 
tehát a főkapitány úrral és a Bevándorlási Hivatal képviselőjével. A többi napirendi 
pont is olyan, amihez egyébként én úgy ítéltem meg, hogy nem szükséges a 
Belügyminisztérium. (Dr. Vadai Ágnes jelzi, hogy szólni kíván.) Tessék! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Bocsánat, hogy fölvetem ezt a dolgot, de elnök 

úr az előzetes bevezetőjében arról beszélt, hogy arról a témáról is be fognak itt számolni 
az illetékesek, amik az utóbbi hetekben megjelentek a sajtóban, nevezetesen volt a 
Human Rights Watch-hír talán arról, hogy esetleg rendőrök, katonák - ezt nem tudjuk 
- bántalmaztak ideérkező menekülteket. Azt gondolom, nem a vezérkari főnöknek és a 
rendőrfőkapitánynak kell ebben az ügyben nyilatkozni, hanem a Belügyminisztérium 
illetékesének, tehát minimum valakinek kellene itt lennie a Belügyminisztérium 
részéről. Nem lehet magukra hagyni az egyenruhásokat a politikai világgal szemben. 

 
ELNÖK: Miután egyébként ez a bizottsági ülés egy tájékozódás, és az ő 

beszámolójukat hallgatjuk meg, ezért gondoltam eredetileg is azt, hogy „csak” a 
rendőrfőkapitány urat, tehát a rendőrséget és a Bevándorlási Hivatal vezetőjét 
szerettem volna elhívni. Olyan kérés a bizottság tagjaitól felém nem érkezett, hogy a 
BM-ből is hívjunk valakit - akkor hívtunk volna. (Dr. Vadai Ágnes: Evidens!) Tehát a 
Honvédelmi Minisztériumból sem hívtunk senkit (Dr. Vadai Ágnes: Ez is evidens!). A 
vezérkari főnök urat köszöntöm, a tábornok urat! 

Tisztelt Bizottság! Elfogadja-e a bizottság a kiküldött meghívó szerinti 
napirendet ezzel a kiegészítéssel? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 7 igen. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 
Egyébként teljes körű a bizottság létszáma, amit külön köszönök a bizottság tagjainak. 

Most a következő a helyzet. Kimennénk megnézni a tranzitzónát és az ottani 
beszámolót is meghallgatnánk, ami a helyszínhez kötődik, hogy hogyan működik a 
rendszer. Annyit kell tudni, hogy a tranzitzónába mi beléphetünk, de az újságírók, a 
sajtó nem, a sajtó csak kívül tud vágóképet forgatni, utána pedig visszajövünk. A nyílt 
bizottsági ülésen a sajtó munkatársai is részt vehetnek. Utána lesz egy rövid szünet 
sajtótájékoztatóval, azt követően pedig a bizottság zárt ülésére kerül sor. Azt javaslom, 
hogy most menjünk. Köszönöm szépen. 

 
(A bizottság 13 óra 53 perctől 14 óra 30 percig  

helyszíni bejárást tartott a röszkei tranzitzónában.) 
 

Tájékoztató a tömeges bevándorlás okozta válság aktuális 
helyzetéről, és az Országgyűlés által a tavaszi ülésszakon elfogadott 
határrendészeti és migrációs törvénymódosítások hatásának 
bemutatása 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit a bizottság ülésén, ami most 
folytatódik a terepszemle után. Az 1. napirendi pont: tájékoztató a tömeges bevándorlás 
okozta aktuális válsághelyzetről, és az Országgyűlés által a tavaszi ülésszakon 
elfogadott határrendészeti és migrációs törvénymódosítás hatásairól. Nemrégen léptek 
életbe a módosítások, és nemcsak mi, magyarok és a magyar törvényhozás, de az 
információk szerint a szomszédaink is élénk figyelemmel kísérik azt, hogy működik-e, 
hogyan működik, mik a tapasztalatok. Szeretném, ha ezekről beszámolna a főigazgató 
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asszony és tábornok úr, az ORFK parancsnoka. Melyikük kezdi? (Jelzésre:) Tábornok 
úr, parancsoljon! 

Papp Károly tájékoztatója 

PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm önöket a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság működési területén, azon 
belül a röszkei autópálya-határátkelőhelyen, amelyik az egyik legnagyobb forgalmú 
külső schengeni határátkelőhely. A Nyugat-Európából Dél-Európába tartó, a balkáni 
útvonalra tartó utasforgalom egyik legnagyobb lebonyolító átkelőhelyén vagyunk most 
jelen.  

Az év eddig eltelt időszakában, január 1-jén nulla órától július 17-én, tehát 
tegnap 24 óráig a külső schengeni határainkon összesen 17 796 fő kísérelt meg 
illegálisan bejutni Magyarország, ezáltal az Európai Unió területére. Természetesen a 
számokat önmagukban és egymáshoz viszonyítva nem érdemes elemezni, ezért még 
két számadatot szeretnék önöknek elmondani. 2015-ben ez a szám több mint 83 800 
volt ugyanezen időszak alatt, ugyanakkor 2011-ben 1824. Tehát látható az, hogy milyen 
komoly különbségek vannak, illetve milyen emelkedések voltak, és azok az 
intézkedések, amelyek szeptember 15-től kezdődően tavaly több lépcsőben bevezetésre 
kerültek, milyen helyzetet hoztak elő most a külső schengeni határok ellenőrzése és az 
illegális határsértők megjelenése vonatkozásában. 

A 17 796 fő 98,6 százaléka a magyar-szerb határon kísérelt meg illegálisan 
bejutni Magyarország területére. Itt is csak néhány számot szeretnék említeni. Ebben 
az évben ugyanezen időszak alatt horvát viszonylatban 13-an kísérelték meg az illegális 
bejutást, román viszonylatban 67-en, ukrán viszonylatban pedig 163-an. Mind a 
román, mind az ukrán viszonylatban ez egy csökkenő tendenciát mutat 2015-höz 
viszonyítva, hárommal több az illegális migránsok száma horvát viszonylatban.  

Természetesen az illegális migrációval kapcsolatos rendőrszakmai feladatok 
nemcsak a nyílt rendőri tevékenységre, határőrizeti tevékenységre, határrendészeti 
munkára kell hogy fókuszáljanak, ugyanilyen fontos a bűnügyi tevékenység is. Ebben 
az évben 169 büntetőeljárást kezdeményeztünk embercsempészés és jogellenes 
tartózkodás elősegítése bűncselekmények miatt. Ez a tavalyi egészéves ilyen 
kategóriához viszonyítva jelentős csökkenést mutat. 

A bevezetett intézkedések óta, amelyek július 5-én nulla órától léptek hatályba, 
és amely a bizonyos 8 kilométeres zónán belüli feltartóztatás és átkísérés lehetőségét 
biztosítja a rendőrség számára, ebben az időszakban ma délig bezárólag 2477-en 
kíséreltek meg illegálisan bejutni Magyarország területére a magyar-szerb határon. 
63,5 százalékban a bejutást megakadályozták a rendőrök, 904 főt pedig a 8 kilométeres 
határsávi területen belül elfogtak, feltartóztattak és visszakísértek az ideiglenes 
biztonsági határzárhoz, és a magyar oldalra léptették ki, és irányították el a 
tranzitzónák felé az illegális migránsokat. 

A ma reggel 6 órás adatok alapján a tranzitzónákban 40-en tartózkodtak a 
magyar-szerb határon; a helyszínen is láthattuk a röszkeit, még egy ugyanilyen 
tranzitzóna működik a tompai határátkelőhely mellett. A tranzitzóna előtt tartózkodók 
száma 700 fő volt, 450-en a röszkei, 250-en pedig a tompai tranzitzóna előtti területen 
tartózkodtak. 

A büntető törvénykönyv módosítását követően - tehát szeptember 15-től 
kezdődően a tegnapi napig bezárólag - határzár tiltott átlépése és határzár 
megrongálása bűncselekmények miatt összesen 5066 nyomozást rendeltünk el, 3766 
főt hallgattunk ki gyanúsítottként, 3158 főt vettünk bűnügyi őrizetbe, és a bíróság elé 
állítások száma 3541 volt. Tehát, amikor a feltételei fennálltak, és a feltételei adottak 
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voltak, akkor a bíróság elé állítás jogintézményét alkalmaztuk. Ebben az évben 70 
ország állampolgárai kíséreltek meg illegálisan Magyarország területére bejutni.  

Szeretnék egy másik ügyről is itt a felvezetésben tájékoztatást adni. Széles 
sajtónyilvánosságot kapott egy szomorú haláleset a Holt-Tisza vonatkozásában. A 
közigazgatási hatósági eljárást folytatja a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Szegedi Rendőrkapitánysága ebben az ügyben, amellett a Csongrád megyei 
rendőrfőkapitány, mivel olyan sajtóértesülések jelentek meg, hogy rendőri 
beavatkozással összefügghet esetlegesen az illegális migráns halálesete, ezért az 
iratokat megküldte a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Osztálya 
számára, hogy az eljárást a nyomozó ügyészség is lefolytassa. A közigazgatási hatósági 
eljárásról nem nagyon szoktunk tájékoztatást adni, most a bizottság számára annyit 
szeretnék elmondani, hogy megtörtént a holttest igazságügyi boncolása. A boncolási 
jegyzőkönyv és az előzetes szakértői vélemény elkészült, és a boncolás során 
egyértelműen, kétséget kizáróan megállapították, hogy a halál oka vízbe fulladás, a 
holttesten külsérelmi nyom nem volt, bántalmazásra, más külső behatásra utaló 
elváltozást sem a test külső, sem a test belső vizsgálata során nem találtak.  

Az elmúlt időszakban különböző sajtóorgánumokban felmerült az is, hogy a 
rendőrség nem törvényesen, nem szakszerűen, nem a szükségesség és arányosság 
mértékének megfelelően lép fel az illegális migránsokkal szemben. Szeretném a tisztelt 
bizottságot tájékoztatni, hogy 2016. január 1-jétől a mai napig bezárólag négy esetben 
érkezett panasz a rendőrség irányába. Ezt a négy panaszt nyolc illegális migráns 
terjesztette elő, és nemcsak a panasz kivizsgálására, hanem mivel olyan körülményeket 
mondtak, amelyek esetleges bántalmazásra utalnak, a megyei rendőrfőkapitányok 
intézkedtek, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség illetékes osztályai részére is 
megküldték az ügyiratokat, most ezekben az ügyekben nyomozás, büntetőeljárás van 
folyamatban. Egy olyan eset volt a négy cselekményen vagy a bejelentésen kívül, 
amikor pedig a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vonatkozásában a panaszos 
visszavonta a bejelentését és a panaszát, és nyilatkozott arról, hogy őt a rendőrök nem 
bántalmazták, a sérüléseket saját maga számára okozta. Ha megnézzük a négy 
folyamatban lévő ügyet, akkor három a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, egy 
pedig a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság területén keletkezett. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főigazgató asszony! 

Dr. Végh Zsuzsanna tájékoztatója 

DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Engedjék meg, hogy 
néhány szóban a menekültügyi helyzetről adjak egy átfogó képet kiemelten a 
tranzitzónára figyelemmel. Ebben az évben, tegnap 24 óráig 23 781 menedékkérőt 
regisztráltunk. Itt látható a különbség, amit elmondott főkapitány úr, hogy az illegális 
belépők száma ennél alacsonyabb, tizenhétezer-hétszázegynéhány főt említett 
főkapitány úr. A többletet viszont az okozza, hogy a tranzitzónába belépők emelik meg 
a kérelmezői számot, ahova regisztrálunk szintén. Ebben az évben a legnagyobb 
arányban - és kimagasló arányban - a többi állampolgársági kategóriához képest is 
afgán állampolgárok érkeztek Magyarországra, több mint 8800 afgán állampolgárt 
regisztráltunk. Ez azért is érdekes, mert egyébként az Európai Uniótól is, a 
partnerszervektől is azt a visszacsatolást kaptuk, hogy erőteljesen növekszik az afgán 
állampolgárok száma, akik az Európai Unióban kívánnak védelmet kapni. Ugyanakkor 
az is látszik, hogy az afgán állampolgárok megítélése is lényegesen változóban van a 
tagállamok menekültügyi gyakorlatában is, hiszen jóval alacsonyabb az elismerési 
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arány, mint a korábbi években volt, hiszen Afganisztánban vannak belső menekülési 
alternatívák, tehát vannak biztonsági területek is. 

Az afgán állampolgárok után szírek érkeztek legnagyobb számban, legalábbis 
olyan menedékkérők, akik magukat szírnek vallották, a számuk 3700 fölött volt. Őket 
követték a pakisztániak, az irakiak, irániak, és a többi kategória nagyságrendekkel 
kevesebb volt a statisztikánkban. 

A tranzitzónában eddig 25 ország polgára jelentkezett belépésre és nyújtotta be 
menedékjogi kérelmét. Ebben az évben ez 5684 főt jelentett. Ami ebből mindenképpen 
hangsúlyozandó, az az, hogy 5162 személyt be is szállítottunk az ország mélységébe, 
mert sérülékeny csoportba tartozó menedékkérőről volt szó, ahogy az igazgató úr a 
bemutatás során említette is.  

Nyitott befogadóállomásra kerültek ezek a kérelmezők. El kell mondani, annak 
ellenére, hogy pici gyerekes családok voltak, csecsemőkkel nagyon gyakran, sajnos 
ugyanaz jellemezte az ő magatartásukat, mint a korábbi időszakban az egyedülállókét, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül próbálnak meg áthaladni az ország területén 
Ausztria irányába, ezért is növekedett meg jelentősen az osztrák partnerszerv 
megkereséseinek a száma, hiszen többségében felfedik ezeket a határátlépéseket. 

Ami a döntéshozatali eljárásainkat illeti, gyakorlatilag 290 fő esetében tartottuk 
indokoltnak a nemzetközi védelem biztosítását és adtunk menekültstátuszt vagy 
oltalmazotti, tehát kiegészítő védelmi státuszt. 1853 elutasító döntést hoztunk. Ez a két 
szám alacsonynak tűnik, de sajnos azt is mutatja, hogy nagyon kevés eljárást tudunk 
érdemben befejezni, hiszen eltűnnek a kérelmezők. Nem jogkövető a magatartásuk és 
az eljárás valamelyik fázisában, mint a korábbi időszakban, arra törekszenek, hogy 
elhagyják az országot. Ha a lefolytatott eljárásokat nézem és ehhez viszonyítom, az 
érdemben befejezett eljárásokhoz a védelemben részesítettek arányát, akkor azt kell 
mondani, hogy olyan 13-14 százalékos az elismerési ráta, ami egyáltalán nem egy 
alacsony szám. Nyilvánvaló, hogy az a szám aggasztó, hogy ebben az évben több mint 
40 ezer megszüntető döntést kellett hoznunk, mert akár csak a határozat kihirdetését 
megelőzően vagy a határozat jogerőre emelkedését megelőzően eltűnt a külföldi a 
látókörünkből. 

A legutóbbi jogszabályváltozás kapcsán elmondható az, hogy jelentősen 
visszaesett a napi menedékkérelmek száma. Míg a korábbi időszakban az volt a 
jellemző, hogy naponta 150-200 új kérelmezőt regisztráltunk, mióta életbe lépett ez az 
új szabályrendszer, a 8 kilométeres szabály, azóta 50 alá csökkent a napi 
menedékkérők száma. Ebből persze azért körülbelül 30-32 - attól függ, hogy a kollégák 
egy nap mennyit tudnak meghallgatni a tranzitzónában - ott kerül benyújtásra, a többi 
pedig olyan, hogy vagy a rendőrök Ausztria irányában elfogják, visszaszállítják, 
ismételt kérelmeket nyújtanak be, vagy az ország mélységében történik az elfogás.  

A tranzitzónára szeretnék egy mondat erejéig visszatérni. Többször felmerült az, 
hogy a tranzitzónák kialakítása kapcsán a feltételeket oly módon biztosítottuk, hogy 
körülbelül 100 fő beléptetését tudták biztosítani ezek a zónák itt. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy az eljárási rend változott meg. Amíg a korábbi időszakban csak 
regisztráltuk a kérelmezőt, lefotóztuk, ujjnyomatot vettünk és az elsődleges nagyon 
rövid meghallgatásra került sor, addig most már részletes eljárást folytatunk, részletes 
ellenőrzéseket folytatunk, és anyanyelvi meghallgatásokra kerül sor tolmácsok 
közreműködésével. Egyrészt szeretnénk feltérképezni azt, hogy milyen kapcsolat van 
az embercsempész és a migráns között. Szeretnénk feltérképezni azt a szolgáltatók 
segítségével, hogy jelent-e az ország számára az érkező biztonsági kockázatot, vagy 
sem. Ez egy nagyon alapos szűrőmunkát igényel. Gyakorlatilag ez az indoka annak, 
hogy a befogadottak száma gyakorlatilag alacsonyabb, mint a korábbi időszakban volt. 
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Ha a jogszabály-módosítást követően megnézzük, hogy az intézményeinkben 
hány menedékkérő tartózkodik, akkor azt lehet látni, hogy jelentősen csökkent az 
elhelyezettek száma, hiszen a mai napon - ha az összes nyitott intézményünket 
figyelembe veszem, a közösségi szállást is - 678 fő, a reggel 6 órás jelentés szerint ma 
ennyi menedékkérő tartózkodott valamelyik nyitott befogadó intézményünkben. Csak 
jelezni szeretném, hiszen Körmend ügyével elég sokat foglalkozott a sajtó a legutóbbi 
időben, hogy Körmenden összesen 25 menedékkérő van ma reggel. Gyakorlatilag a 
kapacitásaink jelenleg teljes mértékben biztosítják az elhelyezést, sőt az elhelyezettek 
száma a befogadó kapacitás alatt van. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések következnek. Néhány kérdést a tisztázás 
végett szeretnék feltenni. Elmondták, hogy a tranzitzónában nemcsak a tranzitzónába 
belépetteket látjuk el élelmiszerrel, hanem azokat is, akik már a szerb oldalon vannak 
és ott várakoznak ebben a sátortáborban szerb területen. Naponta átlagosan körülbelül 
mennyi élelmiszert, hány fejadagot adnak a Bevándorlási Hivatal munkatársai ezeknek 
az embereknek? 

Másrészt szeretném azt is megtudni, hogy az összes, önökhöz bejelentkezők 
között az együttműködők aránya mekkora. Mondjuk, ezer migránsból hánynak van 
még meg az úti okmánya? Hány bizonyul olyannak, amely olyan, hogy az általa közölt 
adatok valósnak bizonyulnak? Mennyi az, aki nem egyszerűen csak nem működik 
együtt, hanem teljesen félre szeretné vezetni a magyar hatóságokat? 

Szeretném azt is megkérdezni, hogy a schengeni övezet hatóságaitól a 
visszatelepítés, visszafogadás iránti kérelem - erről korábban is szó volt - most hogyan 
áll. Mennyit kérelmeznek az Európai Unió országai? 

Végül azt szeretném megtudni, hogy az önök által regisztrációba vett vagy az 
önök által a menedékkérelmét előadott emberek közül mennyi az, akiről kiderül, hogy 
találat van, hogy már valahol egyébként beadta a menedékkérelmét, tehát hogy 
igazából nem nálunk, hanem a nemzetközi egyezmények alapján valamelyik más 
országban kellene a menedékstátusz iránti kérelmét elbírálni és lefolytatni. 

A rendőröktől pedig azt szeretném megkérdezni, hogy a július 5-e előtti és utáni 
helyzetben az önök állományának a leterheltsége hogyan változott. Ott plusz 
erőforrásokat igényel ennek az új rendnek a fenntartása, vagy valamelyest könnyíti az 
önök munkáját az új eljárásrend? Köszönöm szépen. 

Van-e még más kérdés? (Közbeszólások: Megvárjuk a válaszokat.) Jó, akkor 
először válaszolnak. 

 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Köszönöm szépen. Az élelmiszercsomagokkal kapcsolatban figyeljük, hogy a kint 
várakozók száma hogyan alakul, és gyakorlatilag próbálunk annyi csomagot kiosztani, 
amennyire igény mutatkozik. Szeretném hangsúlyozni, hogy nemcsak a Bevándorlási 
Hivatal adja az élelmiszercsomagot, hanem a kormány 250 millió forintos támogatást 
biztosított egyes civil szervezetek számára, amelyek szintén segítséget nyújtanak a 
hivatalnak. Velük rendszeresen koordináljuk a feladatokat, egyeztetjük azt, hogy a 
támogatást milyen irányba szeretnénk igénybe venni, és ebbe a körbe belefoglaltatik az 
is, hogy a gyerekeknek pluszélelmiszert, csecsemőtápszert, illetve tejet osztanak a 
kormányzati támogatás felhasználásával. Nagyon sokszor nem is kérik az általunk 
felkínált csomagot, mert bőséges az ellátás.  

Az együttműködési készséget illetően szeretnék visszautalni arra a számra, amit 
mondtam, hogy igazából 2100-2200 olyan eljárásunk van, ahol le is tudtuk folytatni az 
eljárást, hiszen jogkövető magatartást tanúsított a kérelmező, és együttműködött a 
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hatósággal a menekülési történetének feltárását illetően. Ugyanakkor azt is el kell 
mondani, hogy az elutasított kérelmezők esetében nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy 
rendszeresen változnak a személyazonosító adatok, tehát nem rendelkeznek 
okmánnyal, és bemondás alapján próbáljuk tisztázni azt, hogy valóban mely ország 
állampolgáráról beszélünk. Még mindig elég gyakori, hogy szírnek vallják magukat 
olyanok, akik még a nyelvet sem beszélik, ezt viszonylag gyorsan, az eljárás kezdeti 
szakában ki tudjuk szűrni. 

Tudjuk, hogy az embercsempészek - hiszen ezt el is mondják néha a 
meghallgatás során - elveszik az okmányaikat azoknak is, akik egyébként eredetileg 
rendelkeztek ilyen okmánnyal, és olyan megállapodások vannak, hogy a célállomás 
végén, ha sikerül oda eljutni, ott adják vissza, hiszen például Németországban azért 
nagyobb eséllyel lehet a menekültstátuszra pályázni okmányok birtokában, mint 
anélkül.  

A visszafogadási kérelmek, visszaszállításra irányuló megkeresések száma 
növekvőben van. VII. hó 14-ig tudom megmondani a megkeresések számát: 16 726 
megkeresés érkezett, gyakorlatilag a legtöbb Németországtól, Ausztriától, 
Franciaországtól. Ez azt jelzi, hogy a más tagállami hatóságok látókörében is elég sok 
olyan menedékkérő van, aki jogtalanul próbál védelmet kérni, és akit szeretnének 
visszaküldeni. 

Ameddig a tavalyi év első felében, úgy őszig azt tapasztaltuk, hogy semmilyen 
regisztráció nyomát nem láttuk az Eurodac-rendszerben, tehát Magyarország volt az 
egyedüli, aki tisztességgel rögzítette a menedékkérő adatait, az év vége felé, különösen 
az év tavaszi hónapjaitól kezdődően már megjelentek a görög találatok a rendszerben, 
illetve bolgár találatok is nagy számban vannak, ami azt jelzi, hogy Görögországban 
azok a hotspotok, amik megkezdték a működésüket, és ahol a tagállami szakértők, 
köztük a Bevándorlási Hivatal munkatárai is dolgoznak, egyre hatékonyabb 
tevékenységet végeznek. Ugyanakkor az is látszik, hogy a regisztráció és az elhelyezés, 
a menedékjogi eljárás megindítása ellenére is otthagyják Görögországot a kérelmezők, 
és igazából az úti céljuk felé haladnak, illegális módon átjutva országokon keresztül. 

Remélem, minden kérdésre válaszoltam.  
 
ELNÖK: Arányokat nem mondott, azokat nagyon nehéz kikövetkeztetni. Száz 

migránsból mennyi az, amely valódi adatokat közöl, okmánya van, és mennyi az, 
amelyiknek vagy nincs okmánya, vagy hamis adatokat közöl?  

 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Legalább 90 százalék. 90 százalék fölötti arányról tudunk beszélni, ahol egyáltalán 
nincsen okmány. Általában akkor kerül elő az okmány, ha jó eséllyel számít rá a 
kérelmező, hogy védelemben részesítjük, tehát, ha látja például egy bírósági 
felülvizsgálati eljárásban vagy a menekültügyi hatóság többkörös meghallgatását 
követően, hogy reális esély nyílik arra, hogy a magyar hatóságok védelemben részesítik, 
akkor saját érdekében megkérik - ez is előfordul - az okmányukat. 

 
ELNÖK: A másik: mennyi a találati arány? Száz kérelmezőből mennyi az, akit 

találnak? 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Most már olyan 70 százalék körül van ez a találati arány az utóbbi hetekben.  
 
ELNÖK: Tehát száz kérelmezőből hetven már valahol beadta… 
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DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 
Igen, tipikusan Görögországban először.  

 
ELNÖK: És ők azzal tisztában vannak, hogy nekik akkor a görög hatóságokkal 

kell lefolytatni a menekültügyi eljárást?  
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Igen. A szabályok szerint Görögországban kellene lefolytatni a menekültügyi eljárást, 
és gyakorlatilag el sem hagyhatta volt azt a központot a kérelmező, amelyet számára az 
eljárás időtartamára a görög menekültügyi hatóság kijelölt. Tehát onnan gyakorlatilag 
illegálisan távoztak ezek a kérelmezők. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tábornok úr! 
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Július 5-e után több rendőrt és katonát kellett a magyar-
szerb határ térségébe vezényelni, és kell itt tartani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: És arányait tekintve mennyivel többet, mint az előző időszakban? 
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Inkább számot 

mondanék, és a pontos számot zárt ülésen a bizottság elé fogom terjeszteni. A rendőrök 
vonatkozásában több mint hatezer fő a rendőrök létszáma, és a katonákkal együtt közel 
10 ezer főt alkalmazunk itt a térségen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Dr. Harangozó Tamás jelzi, hogy 

szólni kíván.) Alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Meghívott Vendégek! Én először két mondatot szeretnék állításként 
megfogalmazni a látottak alapján, és utána majd tennék föl kérdéseket. 

Először is: ha jól láttuk, és ha jól érjük, akkor a tranzitzóna magyar területen 
van, összesen 50 főt tudnak egyszerre befogadni, és ebből, ha jól értettük a 
tájékoztatást, naponta maximum 15 ember az, akinek az eljárását le tudják folytatni, 
vagy legalábbis az elbeszélgetést. Kérdezném, hogy átlagosan hány napot tölt egy 
ember a tranzitzónában, és körülbelül milyen százalékarányban használják ki a 
négyhetes időtartamot. 

A második állításom, hogy a sátortábor - ahol saját szemünkkel láthattuk, hogy 
teljesen embertelen körülmények vannak - szerb területen van, akármi hangzott el 
eddig a médiában vagy a hatóságok részéről; ez világosan látszik, be is mutatták, hogy 
a határvonaltól két és fél méterre szerb területen van ez a sátortábor, talán 100 
százaléka odatartozik. A magyar hatóságok humanitárius hozzájárulásként egy csapot 
tettek ki ennek a 400-500 embernek, és ezzel járulnak hozzá, hogy ezek az emberek ott 
legyenek. Azt értem, hogy szerb területen van, tehát nyilván van felelősségük a szerb 
hatóságoknak abban, hogy ez így néz ott ki. Persze, abban nincs, hogy ez a tábor 
kialakult, mert a magyar törvények és a magyar eljárások miatt alakult ki ez a tábor úgy 
ott, ahol van.  

Megjelent egy újságcikk nem olyan régen, pénteken újságírók jártak a táborban, 
és elmondták világosan, hogy a néhány, úgynevezett mobil mellékhelyiségnek, ami a 
400 ember rendelkezésére áll, és amit a szerbek vitték ki oda hónapokkal ezelőtt, 
finoman szólva még a legalapvetőbb ürítését sem végezték el. Talán a mai 
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látogatásunknak annyi előnye van néhány száz ember szempontjából, hogy úgy láttuk, 
hogy az orrunk előtt most a szerbek ezt a fényes tekintetű, magyar delegáció 
érkezésének örömére legalább megcsinálta. Azt gondolom, hogy ez teljesen 
vállalhatatlan, és azt gondolom, hogy a magyar hatóságoknak is lenne dolguk abban, 
hogy egy picit empatikusabban járjanak el ebben az ügyben. 

Ami a számokból látszik - mert a megelőző hetekben, hónapokban többször 
kértem adatokat a kormánytól az elmúlt időszak eseményei tekintetében -, először is: 
tavaly szeptember 15-e és most május 31-e között - ilyen adataim vannak - 
büntetőeljárásban 2715 személy kiutasításáról döntöttek határzár tiltott átlépése miatt. 
Ez eddig rendben van. A második szám sokkal érdekesebb: 56 főt sikerült kitoloncolni. 
Ezen látszik, hogy egyébként a rendszer nem működik, mert hiába utasítanak ki 2700 
embert, nem tudnak velük mit kezdeni, nem tudják őket hova kitoloncolni. Az 56 fő 
elenyésző létszám a 2700-hoz képest. Az egy jó kérdés, hogy a maradék kétezer-
hatszázvalahány ember éppen most hol van.  

A második, hogy a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás alapján ebből 
az 56-ból is mindössze 43-at tudtak ténylegesen kitoloncolni. A harmadik, hogy a 
menekültügyi hatóság határozataival szemben 700 felülvizsgálati kérelmet nyújtottak 
be, ebből 354 esetben a bíróság hatályon kívül helyezte a döntést. Ami sokkal 
érdekesebb, hogy ahol ma voltunk, a határon lefolytatott eljárások esetében 281 
határozattal szemben nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet, a bíróság 261 esetben, azaz 
92 százalékában hatályon kívül helyezte a hatósági döntést, a BÁH döntését, és új 
eljárásra kötelezte a hatóságot. 

Ami még szintén látszik a számokból, és szerintem érdekes lehet a mai napon 
hallott beszámolók alapján is, hogy a dublini rendszer alapján 73 darab embert sikerült 
az Európai Unió más tagállamába visszaadnunk nekünk.  

Amikor arról beszélt főigazgató asszony, hogy most már 70 százalék fölött van a 
Görögországban már regisztrált menedékkérők száma, akiket itt látunk, és ismét 
feltesszük a kérdést, hogy a magyar rendszer mit tud kezdeni ezekkel az emberekkel, 
akkor az a válaszunk, hogy semmit, hiszen azt hallgattuk és azt láttuk, hogy itt most 
már 5 ezer fő van idén, aki a tranzitzónán keresztül jön. Értem, hogy csak az utóbbi 
hetekben van ilyen magas szám, de ha ennek a 70 százalékát vesszük, az jó sok ember, 
és ha abból 73-at sikerül másik uniós tagállamba visszajuttatni, akkor ismét azt látjuk, 
mint a kitoloncolásnál, hogy hozunk egy döntést, de nem lehet végrehajtani. 

Kérdezném is - ma is láttunk ott egy embert, pont kidobta a gép, hogy 
Görögországba már belépett a határon -, hogy mi lesz az ő sorsa, mit tudnak a magyar 
hatóságok vele csinálni. Hozunk egy döntést, hogy vissza kéne adni Görögországnak, 
de ha jól értem és jól tudom, nincs megállapodás Görögországgal, és nem tudjuk 
fizikailag visszajuttatni ezeket az embereket például Görögország területére. Kiváló 
papírokat írogatunk. Nekem a gyanúm az, de cáfoljon meg, főigazgató asszony, hogy 
ezek az emberek aztán bekerülnek abba a csoportba, akikről mindjárt beszélek, akik 
egyszer csak eltűnnek az eljárás alól, és majd valahol Ausztriában vagy Nyugat-
Európában fognak feltűnni. 

A következő a megszüntetése az eljárásnak, ahogy a főigazgató asszony is 
mondta. Nekem egy számom van, ami szerintem sokkoló, a május 31-ig tartó 
időszakból: 10 136 megszüntetés volt, ebből 9566 - szerintem százalékban sem kell 
nagyon mérni, majdnem az egész - azért van, merthogy eltűnt a kérelmező. Hova 
tűntek ezek a kérelmezők? Legalább egymásnak mondjuk már meg világosan, hogy 
ezek az emberek továbbra is ezrével, tízezrével hagyják el az országot és mennek 
Nyugat-Európába. Úgy mennek át Magyarországon, mintha mi sem történt volna, csak 
némi papírmunkával jár a dolog. Tehát a határzárunk, mind a fizikai, mind a jogi 
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határzárunk kőkeményen lyukas. Ez a helyzet. Tízezrek vonulnak át továbbra is úgy az 
országon, hogy egyébként nem jogszerű eljárás végeredményeként. 

Amikor azt állítják, és ebben már volt Kósa elnök úrral vitám, hogy nincs mit 
tenniük az uniós szabályok miatt, ez egyszerűen hazugság. A magyar törvények 
világosan kimondják, hogy kérelmező őrizetbe vehető, sőt kell venni, ha ki akarja 
magát vonni a menekültügyi eljárás alól. Ezt profánabbul is megfogalmazhatom. 
Szerintem nincs olyan magyar állampolgár, aki egy hatósági eljárás alól 
következmények nélkül kivonhatná magát. Annak vagy előállítás, vagy valamilyen más 
büntetés lesz a vége. A helyzet az, és nem önöknek mondom, és ezért értek nagyon egyet 
azzal, amit a bizottsági ülés elején Vadai képviselőtársam kérdezett, hogy hol van a 
Belügyminisztérium, hol vannak a politikusok, hol vannak a kormány azon tagjai, akik 
politikai felelősséggel tartoznak e rendszer működéséért. 

Alapvetően az a megállapításom, hogy ez a határzár lyukas. Az a 
megállapításom, hogy ez a kormány továbbra is eladja magáról, hogy Schengen 
legerősebb bástyája, miközben egy nagy színjátéknak, egy szemfényvesztésnek 
vagyunk a részesei, ugyanis tízezrek mennek át továbbra is Magyarországon Nyugat-
Európába. Semmi nem változott a nagyságrendet leszámítva. A jogi és a fizikai határzár 
szerintem nem működik jól. Az pedig, hogy a Körmenden felállított menekülttábor 
gyakorlatilag üvölti, hogy a magyar kormány szinte provokálja a nyugati 
szomszédunkat, hogy ezeket a menedékkérőket néhány méterre a határtól lerakja egy 
olyan táborba, aminek a legalapvetőbb emberi infrastruktúrái sem lelhetők fel, 
világosan látszik, hogy az egész játék arról szól, hogy onnan gyorsan sétáljanak át 
Ausztriába, ez egy jó játék, csak az a baj, hogy minden ilyen játéknak vannak 
következményei. Pontosan tudjuk, hogy Ausztriában is kőkeményen változnak többek 
között a politikai viszonyok is. 

Szerintem a magyar kormány és a magyar hatóságok azzal szórakoznak, hogy 
egyszer csak az osztrák fél berág és ugyanolyan kerítést fog felhúzni az osztrák-magyar 
határon, amilyet mi tettünk a szerbekkel. Azt gondolom, hogy ez már nemcsak a 
menekültek vagy a migránsok életét fogja alapvetően megváltoztatni, hanem sajnos a 
saját állampolgáraink életét és életminőségét is, és ennek a magyar kormány lesz a 
felelőse, ha ez így megy tovább. Hogy az osztrák részről való határellenőrzés 
visszaállítása milyen nagyon-nagyon régi, évtizedek óta nem látott és nem várt 
bonyodalmakat okoz saját honfitársainknak, azt már most is látjuk, és ne felejtsék el, 
naponta 60-70 ezer ember ingázik a nyugati megyékből Ausztriába dolgozni. 

Végezetül azt szeretném még megkérdezni és megtudni, hogy a következő 
időszakban ezekben a kérdésekben, amelyeket feltettem leginkább a főigazgató 
asszonynak, lát-e bármi esélyt a változásra. Lát-e bármi esélyt arra, hogy 
rendszerszerűen úgy tudnak együttműködni a rendőrséggel, hogy a rendőrség valóban 
segíti az önök munkáját és nem egy ilyen „megfogom, eleresztem” játék megy 
Magyarországon, hanem valóban betartatják a törvényeket? Már nagyon régóta 
óriásplakátol ezzel a kormány, előbb-utóbb csak sikerül nekik. 

A másik kérdésem pedig a főkapitány úrhoz szól. Azt szeretném tudni, hogy azok 
az anomáliák, amelyek az itt szolgálatot teljesítő rendőröket érintette - a vezérkari 
főnök úrhoz is szól a kérdés -, megoldódtak-e már. Most nem feltétlenül az esőbeállóról 
beszélek, mert az szerintem csak egy jele volt annak, hogy milyen körülmények vannak, 
és nyilván a bodegák elhelyezésével valamit enyhíthetnek ezen a problémán. Hozzánk 
számtalan olyan kép jutott el, főkapitány úr, hogy többek között, ha jól emlékszem, a 
kiskunhalasi szálláson vállalhatatlan körülmények között szállásolják el a rendőröket, 
kiszakadt konnektorok, összetépett, összetört szobák közepette. Valószínűleg ez egy fel 
nem újított objektum, vagy nem tudom, mi lehetett. Azt szerettem volna, hogy ha a 
bizottság lejön a határra, akkor nemcsak a tranzitzónát nézi meg, hanem megnézi az itt 
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szolgálatot teljesítő kollégák körülményeit, munkakörülményeit, megnézi a szállását, 
megnézi az étkezési körülményeit, és pontosan látja azt, hogy van-e alapja annak a sok-
sok bejelentésnek, ami az itt dolgozó kollégák nagyon sokszor nem is embertelen, de 
vállalhatatlan munkakörülményeiről szólnak, vagy megoldódtak-e már ezek a 
problémák. 

A vezérkari főnök úrtól pedig azt szeretném megtudni, hogy igaz-e az, ami 
szintén eljutott hozzánk mint országgyűlési képviselőkhöz, hogy az elfogadott törvény 
dacára a rendőri létszámhiány miatt katonák önállóan járőröznek a kerítés mellett. Az 
a törvény, amit a parlament elfogadott, ugyanis világossá teszi, hogy a katonaság, a 
honvédség csak közreműködik, rendőr jelenléte nélkül nem járőrözhet, nem 
intézkedhet, és nem tehet semmit. Gyakorlatilag végül is sétálgathat nyilvánvalóan, de 
az elfogás - amiről legalábbis szintén hallottunk, tudomásunk van, hogy a katonák 
önállóan elfogást is végeznek a határon - törvénytelen eljárás. Nem az a bajunk vele 
elsősorban, hogy törvénytelen, hanem szintén egy rendszerzavart mutat be, azt mutatja 
be, hogy nincs elég rendőr ezek szerint, akikkel a katonák tudnak járőrözni. 

A legutolsó kérdésem pedig az, hogy a 6 ezer körüli rendőrből, főkapitány úr, 
hány vidéki csapaterőszázad. Tehát hány rendőrt tartunk most már lassan 
üzemszerűen a magyar határ mentén úgy, hogy valamelyik más területéről az 
országnak hozzuk el őket, hogy körzeti megbízottak hiányoznak, hogy közlekedési 
rendőrök hiányoznak, hogy akár más szolgálati ágból hiányoznak emberek azokról a 
területekről, ahol a magyar állampolgárok biztonságát kellene garantálniuk. Azért 
mondom ezt, mert számtalanszor felvetettük a bizottsági ülésen, én személy szerint 
biztos, hogy ha ez a kerítés most már úttal, világítással és a mai nap döntései után még 
további technikai megerősítéssel sok milliárd forintért felépül itt, a déli határon, akkor 
valószínűleg nem hónapokra fogunk berendezkedni. Ha pedig ez így van, akkor 
továbbra is azt állítjuk, hogy létszámfejlesztésnek, akár szervezeti átalakításnak is 
követnie kell ezt a megnövekedett feladatot, főkapitány úr, mert nem normális állapot 
az, hogy az egyszerű magyar polgárok hétköznapjait biztosító rendőröket hozzuk ide 
buszokkal az ország túlsó végéről, etetjük, itatjuk, szállásoltatjuk, és közben 
hiányoznak onnan, ahol egyébként szolgálatot kellene teljesíteniük. 

Ezért én továbbra is azt kérem a bizottság alelnökeként az elnök úrtól és a 
kormány tagjaitól is, ha itt lennének, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ez nem 
fenntartható állapot sem a szolgálatot teljesítő kollégák tekintetében, sem 
Magyarország biztonsága tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főigazgató asszony! 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Ami a tranzitzóna szálláshelyén történő tartózkodás időtartamát illeti, bár átlagos 
tartózkodási időt konkrétan most nem tudok mondani, de a következők figyelembe 
vételét javaslom. A határon eljárás különböző mozzanatait, határidejét a törvény 
pontosan szabályozza. Tehát amikor a hatóság közli a menedékkérővel a regisztrációt 
követően, hogy elfogadhatatlanságot fog vizsgálni az esetében, 3 napja van a 
kérelmezőnek, hogy megdöntse, összegyűjtse az érveit, amelyek alapján ezzel 
kapcsolatban megdöntheti azt a vélelmet, amiről 8 napon belül kell a hatóságnak 
döntenie. Ezt követően van 7 napja a külföldinek arra, hogy eldöntse, hogy a bírósághoz 
felülvizsgálati kérelmet kíván-e benyújtani, vagy sem. Ha benyújtja a felülvizsgálati 
kérelmét akár a hetedik napon, a bírósághoz történő iratmegküldést követően 8 napja 
van a bíróságnak a döntésre. Tehát, ha összeadom ezeket a határidőket, ez az időtartam 
az, amit általában egy kérelmező eltölt a tranzitzónában. Amennyiben közben úgy dönt 
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a kérelmező, hogy visszavonja a kérelmét, akkor persze, természetesen szabadon 
távozhat. 

 
ELNÖK: Szabadon távozhat visszafelé. 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Igen, Szerbia irányába. Amennyiben nem él felülvizsgálati kérelemmel, a mi 
határozathirdetésünket követően is dönthet úgy, hogy elhagyja a tranzitzónát Szerbia 
irányába. Amennyiben a bíróság hatályon kívül helyezi a Bevándorlási Hivatal 
menekültügyi hatóságának a döntését, és új eljárásra utasítja a hatóságot, akkor 
elindítjuk az új eljárást. Valóban nagyon ritkán fejezhető be négy hét alatt egy új eljárás, 
tehát általában az első döntés után, amennyiben még egy ismételt eljárást folytatunk, 
már behozzuk nyitott befogadó intézménybe a külföldit, és nem a határon eljárás 
szabályai szerint hozunk döntést az ügyében, hanem normál eljárás keretében. Ezt 
tudom ezzel kapcsolatban elmondani. 

Való igaz, hogy a kiutasítások végrehajtásának a száma nem magas, de 
szeretném a tisztelt bizottság figyelmébe ajánlani azt a körülményt, hogy ezt maga a 
Bizottság is megállapította minden eddigi anyagában, hogy gyakorlatilag nagyon kicsi 
az esély arra, hogy a visszaküldést hatékonyan meg lehessen valósítani, és ez nemcsak 
Magyarország problémája, hanem más európai uniós tagállam problémája is.  

Ami a konkrét számokat illeti - bár képviselő urat egy kérdése kapcsán 
részletesen tájékoztattuk, de azóta némiképp módosultak ezek a számok -: el lehet 
mondani, hogy 482 esetben végrehajtásra került a kiutasított illegális határátlépő 
kitoloncolása. Légi tolonc keretében még további 66 főt utaztattunk ki, tehát 
összességében 548 fő esetében volt sikeres a kiutasítás végrehajtása ebben az évben. 
Valóban ez a számokhoz képest alacsonynak tűnik, de ehhez egy másik fél 
együttműködési készsége is kell, nevezetesen a származási országé, ahová vissza 
kellene küldeni. Az az ország, amelyik egyáltalán nem ismeri el a polgárt saját 
állampolgárának, nem ad hazatérési okmányt, semmiféle együttműködési 
hajlandóságot nem mutat, oda nehéz visszajuttatni az elutasított menedékkérőt, sőt, 
lehetetlen. Nem is véletlen az, hogy gyakorlatilag a sajtó is beszámolt arról, hogy a 
legutóbbi miniszteri találkozó keretében az egyik kiemelt kérdéskör volt az, hogy hogy 
lehetne elősegíteni egy hatékonyabb visszaküldési gyakorlat kialakítását a tagállamok 
között, és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal is ebben az irányban készít 
javaslatokat a Bizottság számára. 

A bírósági felülvizsgálatokkal kapcsolatban, bár helytállóak természetesen az 
említett számok, de azért országosan rendkívül vegyes a kép. El kell mondani, nem 
egységes a bírósági gyakorlat sem az elfogadhatatlansági kérelmek tekintetében, tehát 
vannak bíróságok, amelyek elég nagy számban helybenhagyják a hatóság döntését, míg 
más bíróságok új eljárásra utasítják a hivatalt. Ennek alapvetően az az indoka, hogy 
egyes bíróságok úgy gondolják, hogy gyakorlatilag nem az ügyfélnek kell bizonyítani 
azt, hogy Szerbiában nem volt lehetősége egyébként a menedékkérelem benyújtására, 
hanem a hatóságnak kell bizonyítani. Tehát vannak bizonyos feltételek, aminek a 
vizsgálatát előírja a bíróság, ezeket a megismételt eljárásokban természetesen 
megpróbáljuk teljeskörűen feltárni, és a bíróság elé vinni, de azért nem jellemzően 
minden döntésünket helyezi hatályon kívül ebben a tekintetben a bíróság. 

A visszaadással kapcsolatban említésre került az Eurodac-találat. 
Megállapítható, hogy Görögország nagyon nagy számban felelős a menedékkérelem 
lefolytatásáért. Ugyan most egy héttel korábbi adatokat tudok csak mondani, mert ma 
reggel, amikor indultam, még a múlt heti elemzés nem állt a rendelkezésemre, de 
például július 5-ig bezárólag 1780 megkeresést küldtünk ki, ebből 700-at 
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Görögországnak, több mint 800-at Bulgáriának, és 260 fölött van különböző 
tagállamok felé a megkereséseink száma. Azt azért tudni kell, hogy Görögországba 
nagyon sokáig nem küldött vissza egyetlen tagállam sem, így Magyarország sem egy 
korábbi európai bírósági döntés alapján, ami rendszerszintű hibákra utalt a görög 
menekültügyi rendszerben.  

Magyarországnak az az álláspontja, hogy gyakorlatilag évek teltek el a bírósági 
döntés óta, Görögország rendkívül sok támogatást kapott az Európai Uniótól, és 
nemcsak pénzbeni támogatásról beszélünk az intézményrendszerek kialakításához, 
hanem gyakorlatilag logisztikában, szakértőkben is rendkívüli módon megerősítették 
a görög menekültügyi hatóságokat, úgyhogy úgy véljük, hogy most már helyt kellene 
Görögországnak is állni a dublini rendszerben, a saját felelősségét teljesítve le kéne 
folytatni az eljárásokat. 

Egyébiránt összesen 30 ügyben érkezett negatív válasz a görög hatóságoktól a 
megkeresésre, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rendelet alapján vitába szálltak 
egyes megállapításainkkal, ez egyébként egy normális eljárási rend, tehát ezzel nincsen 
semmi probléma. Ám ahhoz, hogy Görögországba vissza tudjuk küldeni a 
menedékkérőt, egy végzést kell hozzunk, amely jogorvoslattal megtámadható. Tehát 
pillanatnyilag ezek a napirenden lévő kérdések, amelyekben ki kell alakítani a 
megfelelő gyakorlatot. De Bulgáriába egyébként most 20-án is fogunk visszaküldeni 
menedékkérőket, tehát folyamatos az egyeztetés a tagállamokkal a transzferek 
időpontját és a visszaküldendő személyek számát illetően, én ebben olyan nagy 
problémát nem látok. 

Ami az eltűnő személyeket illeti: itt azért valamit szögezzünk le! A továbbjutás 
megakadályozása akkor lehetséges - és ebben igaza van a képviselő úrnak -, ha őrizetet 
alkalmazunk, tehát személyes szabadságát korlátozzuk a menedékkérőnek, különben 
nem tudjuk kontrollálni a mozgását. Egyébként csak szeretném megjegyezni, hogy a 
mai napon többen vannak őrizetben, mint nyitott intézményben éppen azért, hogy 
megakadályozzuk, ahol nagyon is alá tudjuk támasztani, a szökés veszélyének a 
fennállását, vagy ha már nem első alkalommal nyújtja be a kérelmét a külföldi, vagy azt 
tudjuk bizonyítani, hogy már többször dublini eljárás keretében korábban visszakerült 
Magyarországra vagy máshol is próbálkozott a menedékkérelemmel. Az ilyen 
személyeket őrizetbe vesszük.  

De azért szeretném felidézni azt, hogy az érkezők között - elmondta a kollegám 
is, és én is szeretném hangsúlyozni - sokkal többen vannak családosok, mint 
egyedülállók. A családosok őrizetbe vételére a jogszabály csak kivételesen ad 
lehetőséget, legfeljebb 30 napra és rendkívül indokolt esetben. Száz, kísérő nélküli 
kiskorú jött a tranzitzónába, a tranzitzónán keresztül. A kísérő nélküli kiskorúakkal 
szemben egyáltalán nem is engedi meg a törvény a szabadságkorlátozást. Tehát itt 
valóban vannak jogszabályi lehetőségek, de ezen belül rendkívül szűk az az esetszám, 
ahol gyakorlatilag ezt tudjuk alkalmazni, már csak azért is, hiszen három nap után csak 
bírósági jóváhagyással hosszabbítható ez az őrizet. Egyébként is azt gondoljuk, hogy a 
személyes szabadság korlátozása nem lehet kizárólag a cél a menedékkérők esetében, 
és csak végszükségben és nagyon indokolt esetben próbáljuk meg alkalmazni.  

A változásra való reményről vagy esélyről én azt gondolom, hogy ha az Unió 
lépne abba az irányba, hogy olyan normák születnének a közös európai menekültügyi 
rendszer keretei között, ami megakadályozná ezt a joggal való visszaélést, és a 
tagállamok közötti mozgását a menedékkérőknek, az bizony nagyon pozitív változást 
hozhatna. Ráadásul az Uniónak a külső dimenzió felé történő lépése is eredményre 
juthatna, bár én azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamatnak lesz csak az eredménye, 
tehát egyik napról a másikra azért nagyon hirtelen pozitív irányú elmozdulásra nem 
nagyon lehet számítani. Köszönöm. 
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ELNÖK: Főkapitány úr! 
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én remélem, hogy egyre kevesebb olyan panasz van, 
alelnök úr, mint amit ön felvetett, vagy amit az ön tudomására hoztak. Az elmúlt hetek, 
hónapok ellenőrzése során - melyet nemcsak a rendőr-főkapitányságok és a Készenléti 
Rendőrség vezetése végzett el, hanem az Országos Rendőr-főkapitányság nagyon sok 
esetben, mint ahogy a bizottsági ülést és a bizottsági látogatást itt a tranzitzónában 
kihasználva - én is ilyen mintavételeket végeztem a munkatársaimnál, akik a megyei 
rendőr-főkapitányságokról, illetve a Készenléti Rendőrségtől vannak vezényelve. Az 
élelmezés, az ellátás, a járandóság biztosításával kapcsolatban az elmúlt hónapokban 
panasz nem érkezett, elégedettek voltak, a múlt heti ellenőrzésem során is, pedig 
váratlan ellenőrzések voltak, tehát nem előre felkészített rendőrökkel és katonákkal 
találkoztam.  

A kiskunhalasi szállást, ha megmondja, hogy melyikről van szó, meg fogom 
vizsgáltatni egy héten belül, és akkor visszacsatolok majd írásban 15 napon belül az 
alelnök úrnak. 

A pontos létszámot közölni fogom a zárt ülésen a megerősítő erőkkel 
összefüggésben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. BENKŐ TIBOR vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Csatlakoznék az országos rendőrfőkapitány úr által elmondottakhoz 
a körülményeket illetően. Azóta 174 sátor van felállítva a járőrözési útvonalon, ahova a 
katonák be tudnak állni, ahova le tudják pakolni a felszerelésüket vagy éppenséggel 
ahová be tudnak menni megebédelni. Úgy gondolom, hogy a körülmények javítása 
folyamatos. Mindig vannak természetesen olyan dolgok, amelyek olyan 
megjelenésként jelennek meg a katonák körében, nem titkolt szándékunk, hogy a 
lehető legjobb körülményeket biztosítsuk részükre. Az sem titkolt szándékunk, hogy 
felmérést végeztünk. Mintegy 4 ezer fő töltötte ki ezeket a kérdőíveket, ahol pontosan 
az életkörülmények, a munkakörülmények, az elhelyezés, az ellátás biztosítását 
szeretnénk pontosan feltárni, hogy ahol kell, ott tudjunk segítséget nyújtani 
katonáinknak. Az elhelyezésük vonatkozásában többségük volt laktanyákban, 
laktanyákban kerülnek elhelyezésre, különböző volt iskolákban, kultúrházakban és 
lehetne sorolni, ahol pedig ez nem biztosított, és ez minimális - és a lehető legrövidebb 
időre csökkentjük -, ott pedig sátorban kerülnek elhelyezésre, ott pedig a körülmények 
egyáltalán nem rosszabbak, mint bárhol máshol az országban, ahova a katona 
gyakorlatra kimegy. Tehát azokat a körülményeket tudjuk részükre biztosítani. Nekem 
nincs olyanról tudomásom, hogy önállóan járőröznének. Mindig van járőrparancsnok 
és van járőrtárs. Ezt meg lehet nézni az okmányokon. A járőrparancsnokhoz 
természetesen több járőrtárs is tartozik. A katona önállóan nem fog el senkit, 
feltartóztathat személyeket, majd a járőrparancsnok kiérkezését követően az eljárás 
tekintetében pedig átadja a személyeket. Tehát a katonák továbbra is közreműködnek 
ezekben a feladatokban. Ha nem ezt tennék, akkor törvényt sértenének a katonák, 
velük szemben pedig el kell járnom. Úgyhogy ha ilyenről van információ, akkor azt 
kérem velem megosztani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás úr! 
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FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy miután alelnöktársam is megállapításokkal 
kezdte a kérdései előtt, az elején a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója részéről is 
szeretném megköszönni azt a munkát, amit a határőrség, a honvédség végez, illetve a 
Bevándorlási Hivatal munkatársai végeznek most már hosszú évek óta, a kerítést 
megelőzően is hosszú idő óta. Számomra az is egy tanulságos dolog, ami most 
elhangzott, hogy 70 százalékban a Görögországban regisztráltakat ki tudják szűrni, ez 
bizonyítja, hogy bizony itt végzik a munkájukat tisztességgel és ellátják, és amit valahol 
regisztráltak, valóban a rendszerben úgy végzik a munkájukat, hogy azt ellenőrizni is 
tudják. 

Kénytelen vagyok olyan mondatot is megfogalmazni, és azért a sajtó 
munkatársai előtt, mert alelnöktársam azt mondja, hogy Körmenden embertelen 
körülmények között van a sátortábor. Főkapitány úr a sajtó előtt is elmondta, de 
egyébként mindenki tudhatja, hogy ez egy külső schengeni határ, ahol vagyunk. Ha a 
külső schengeni határon átnéznek, tisztelettel mondom, na az az embertelen 
körülmény, amit a szerbek biztosítanak azoknak a menekülteknek a számára, akik már 
valahol egyébként regisztráltak, mint ahogy ki is derült számunkra. Azért mondtam 
azt, hogy köszönetet kell kifejezni azért a munkáért, ami itt, a határon folyik, akár itt, 
akár a másik befogadó szinten. 

Amit kimondottan fontosnak tartok, hogy azt mondja alelnöktársam, hogy mi 
majd kiprovokáljuk, hogy az osztrákok kerítést fognak építeni. Alelnöktársam 
figyelmébe mondanám, hogy ez a külső schengeni határ, Európán belül határt építeni 
nem lehet. Maximum fél évig a határellenőrzést vissza lehet állítani, amire pedig azt 
tudom mondani soproni országgyűlési képviselőként, a határszélen lakva, hogy annak 
az eredménye mi lesz, hogy 30 kilométeres kamionsort állítanak fel, akkor azt 
kérdezzék meg majd, hogy kit is fogtak meg, hány embert fogtak meg, milyen 
hatékonysággal végzik a munkájukat. A hatékonyságról meg annyit, hogy amikor a 
vezérkari főnök úrnak felteszik a kérdést, hogy a honvédek járőröznek, vagy milyen 
módon járőröznek, hát én többször naponta is át tudom lépni az osztrák határt, és 
szembesülök azzal, hogy az osztrák hadsereg bizony saját maga járőröz, mert olyan 
kevés a járőr, hogy még rendőrt se tudnak mellé biztosítani. Ugyanis azt is már 
elmondtam alelnöktársamnak bizottsági ülésen, tisztelt alelnök úr, hogy azoknak az 
osztrák határőrizetben lévő katonáknak sincs különb lehetőség biztosítva, mint amit a 
vezérkari főnök úr önnek mondott. 

A másik, amit szintén fontosnak tartok elmondani. Amikor a visszatoloncolás 
kérdését feszegeti képviselőtársam vagy alelnöktársam, akkor szeretném felhívni a 
figyelmét arra, hogy összeurópai szinten mennyit is utasítottak vissza vagy tudtak 
kitoloncolni: még az ezer főt sem éri el. Ha annak arányában vizsgáljuk a saját 
dolgainkat, akkor már legyen annyi önbecsülésünk, hogy amit tudunk, azt legalább 
megtesszük. Ezért mondtam azt, hogy köszönet azért, amit idáig elvégeztek a BÁH, a 
rendőrség, illetve a honvédség emberei ezen a szakaszon. 

Ami pedig azt jelenti, hogy mit nyújtunk mi és mit nem nyújtunk, feketén-
fehéren láttuk ma a bejáráson, hogy mi módon, milyen tisztességgel járunk el azokkal, 
akik igenis menedékkérelmet nyújtanak be számunkra. Azt is bemutatták, hogy 
mennyi élelmiszercsomagot próbálunk átjuttatni egyrészt csak a BÁH keretén belül, de 
elhangzott, hogy a civil, karitatív szervezeteink kinn, a táborban osztják, biztosítják 
magyar részről a másik fél által nem biztosított körülményeket. Az is elhangzott, hogy 
még a vizet is innen tudjuk a 2 és fél méteres területen biztosítani, amit szintén nem a 
szerb fél biztosít. 
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Ezért kell nekem ezt hangsúlyozni a tisztelt média jelenlétében, hogy legalább 
ez is világos legyen, ne pedig az, hogy hogyan tudjuk kárhoztatni állandóan a magyar 
rendvédelmi szerveket, illetve a Bevándorlási Hivatal munkatársait. 

Az pedig tény, hogy ha ez így folytatódik, és az Európai Unió nem tudja a 
megfelelő választ erre megtalálni, önmagának is szembe kell nézni azzal, hogy hogyan 
fogja megvalósítani a kitoloncolást, a visszatoloncolást, mert nem tudja megvalósítani. 
Most nem akarok további problémákat felvetni, hogy Törökország vagy Olaszország 
problémaköre miként fog még nehezedni erre a kérdésre, és akkor lehet azért 
állandóan felszólalni, hogy mit csinálunk, vissza tudunk-e toloncolni, vagy nem tudunk 
visszatoloncolni. 

Egy kérdésem is lenne pontosan azért, mert a jogszabályi változás alapján a 
főkapitány úrhoz és vezérkari főnök úrhoz is kérdésként hangzik el, hogy a bizonyos 8 
kilométeres zóna, amit a jogszabály meghatároz, valóban szakmailag segíti-e ezt a 
kérdéskört, a migrációs kérdéskört kezelni, nem megoldja, csak segíti-e vagy nem. Ez 
egy egyszerű kérdés. Erre szeretnék választ kérni. Köszönöm szépen. 

 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Július 5-én nulla óra óta aki illegálisan kíván bejönni 
Magyarország területére, az mind feltartóztatva, átkísérve vagy pediglen 
megakadályozva lett a bejövetelben, tehát senki nem jutott be illegálisan 
Magyarország, ezáltal az Unió területére, tehát egyértelmű a hatékonysága ennek a 
módszernek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bocsánat, csak hogy világos legyen: ez azt jelenti, hogy szemben a 

korábbi rendszerrel, ahol elképzelhető volt egyébként, hogy valaki előterjeszti a 
menekültkérelmét, a tranzitzónából bejut nyílt táborba és onnan távozik valahova az 
Európai Unióba, július 5-e után már ez sem lehetséges, mert csak az tud jönni, aki a 
tranzitzónában menedékkérelmet beadott, mindenki mást nem visszatoloncolnak, 
hanem átkísérnek és megakadályozzák a tiltott határátlépését. (Papp Károly: Igen.) Ez 
azt jelenti, hogy az a kis rés is be van tömve, amit úgy jellemzett Harangozó 
alelnöktársunk, hogy lyukak vannak a határzáron, ami amiatt keletkezett, hogy a 
korábbi magyar rendszert az Európai Unió felszámoltatta Magyarországgal. A korábbi 
rendszerben mindenkit fel lehetett tartóztatni egészen addig, amíg nem bírálták el a 
menedékkérelmét, és utána lehetett kitoloncolni, vagy pedig tovább engedni, ezt a 
rendszert fel kellett adnunk és csak kivételes, indokolt esetben lehet most valakit 
őrizetbe venni, egyébként nyílt táborba kell tenni, ahonnan ha távozik bejelentés 
nélkül, akkor távozott. Most ez a rés is be van tömve. Ezt így kell érteni? 

 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: A schengeni 

előírásoknak megfelelően jelenleg Magyarország területére érvényes úti okmányokkal 
és egyéb feltételekkel a határátkelőhelyeken a nyitva tartási időben lehet belépni és a 
tranzitzónán keresztül, aki ilyen okmányokkal nem rendelkezik. 

 
ELNÖK: Akkor igazából minden rés be van tömve, ha jól értem. Köszönöm 

szépen. (Dr. Vadai Ágnes jelzi, hogy szólni kíván.) Parancsoljon! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót. Azzal szeretném kezdeni - 

hiszen itt van az országos rendőrfőkapitány és a BÁH főigazgatója -: a törvény mely 
pontja alapján rendelték el az ország területére a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetet, a), b) vagy c), és hogy érvényes-e még az a mondás, hogy „egyik sem”? 
Ezt a belügyminiszter úr mondta, hogy egyik sem, titkos oka van annak, hogy 
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elrendelték. Ezt zárt bizottsági ülésen mondta a miniszter úr. Érdeklődni szeretnék, 
hogy elmondható-e már az a rendkívül titkos indok, amelyre a miniszter úr zárt 
bizottsági ülésen hivatkozott. Szerintem ez az első és legfontosabb kérdés, mert 
nemcsak erre a területre rendelték ezt el, hanem az egész ország területére.  

Én egyetértek mindazon képviselőkkel, akik megköszönik az állomány 
munkáját, mert valóban a 40 fok őket is éri, nemcsak a határon állókat és nemcsak a 
menekülteket, és valóban katasztrofális körülmények vannak mindenki számára. 
Hozzáteszem, a hadsereg tagjai számára egy picit jobb körülmények vannak, ezt már 
hónapokkal ezelőtt is tapasztaltam, amikor erre jártam, hogy valóban a Magyar 
Honvédség sokkal jobban gondoskodott a saját katonáiról, mint az összes többi szerv, 
úgyhogy szeretném ezt megköszönni a Honvédelmi Minisztérium illetékes vezetőinek. 
De másra nem számíthattam, erre kellett hogy számítsak, hogy legalább a katonai 
logisztika rendben lesz. Nekünk ebben valószínűleg több tapasztalatunk van. 

Ugyanakkor azt én magam is tapasztaltam, amikor pár hónappal ezelőtt erre 
jártam, hogy önállóan járőröztek a katonák, egyedül voltak a katonák, egyedül hagyták 
őket a határon. Itt sétáltam ezen a környéken, és sehol egy fia rendőr nem volt. Aztán 
egy idő után megjelentek, mert nyilván szóltak, hogy itt csalinkázik valaki, és 
foglalkozni kellene valahogy vele, de a katonák valóban egyedül voltak. 

Tábornok úr pontosan tudja, hogy mi az én álláspontom arról, hogy a Magyar 
Honvédség katonái itt vannak a határon. Éppen ezért mondom elnök úrnak, hogy 
felháborítónak találom azt, hogy az ország egyenruhás vezetői vannak ideültetve, 
miközben egy politikai kérdésről beszélgetünk. Tehát az, hogy egyébként megfelelő-e a 
katonák ellátása, ez a Honvédelmi Minisztérium kötelezettsége, a Honvéd Vezérkar 
főnöke annyit tehet, hogy megírja a miniszternek, hogy adjon pénzt arra, hogy a 
katonák megkapják a megfelelő ellátást. Az országos rendőrfőkapitány annyit tehet, 
hogy kéri a Belügyminisztériumot, hogy biztosítsanak többletforrásokat. De ez az egész 
ügy, amivel itt most foglalkozunk, politikai kérdés, és nyilvánvalóan a kormánypárti 
képviselők nagy, hogy mondjam, Déryné Széppataki Róza-i előadásából arra 
következtetünk, hogy természetesen a közelgő népszavazáshoz kapcsolódóan folyik itt 
ez a bizottsági ülés, ennek a bizottsági ülésnek semmi köze ahhoz, hogy egyébként a 
katonák és rendőrök milyen körülmények között dolgoznak, az Alkotmányvédelmi 
Hivatal munkatársai milyen körülmények között dolgoznak, mi van a menekültekkel, 
és azt lehet mondani, hogy lám, lám, a szerb kollegák nem segítenek. Az a különbség, 
tudja, képviselő úr, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, mi vagy én legalábbis azt 
gondolom, hogy én európai vagyok, aki meg európainak vallja magát, segít azokon, 
főleg azokon a gyerekeken, akik ott a kerítés másik oldalán vannak.  

Én ezért szeretném azt mondani, hogy lehet itt az adminisztrációra hivatkozni, 
meg lehet itt az eljárásokra hivatkozni, és föl is lehet ilyen álfelháborodással háborodni, 
de attól az még tény, hogy akik oda kisétáltunk, láttuk, hogy a kerítés másik oldalán 
kisgyerekek, nők álltak a melegben. És őszintén szólva kevésbé izgat engem nemcsak 
képviselőként, hanem emberként, hogy most akkor mi a szabály, hanem hogyan 
tudunk ezeknek az embereknek - 700-an vannak, ezt az információt mondták - olyan 
körülményeket biztosítani, ami legalább egy picikét közelít az európaihoz. Nem azt 
mondom, hogy európai, mert attól nagyon messze áll, de egy picikét közelít az 
európaihoz. 

Az szerintem egy nagyon jó dolog, hogy a kormány legalább néhány civil 
szervezetnek biztosít pénzt arra, hogy segítsen, hozzáteszem, ha jól tudom, az Oltalom 
Karitatív Egyesületnek nem biztosít ilyen összeget, de talán rajta van azon a listán, az 
Oltalom Karitatív Egyesület bemehet arra a területre és segíthet, merthogy igen nagy 
szükség van a segítségre.  
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Én azt kérem - nyilván önöknek tudom csak elmondani, mert nincs itt a 
Belügyminisztérium illetékes politikai felelőse -, hogy azoknak a civil szervezeteknek, 
amelyek segíteni jönnek, a munkáját segítsék, azokat engedjék oda, hogy legalább a 
gyerekeknek, az asszonyoknak adjanak segítséget. 

Én szeretném azt még megkérdezni, hogy mégis mi alapján rendelték el. Ha 
titkos, akkor nyilván majd zárt ülésen el tudják mondani, de mi alapján rendelték el a 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, még egyszer mondom, az ország egész 
területére? Elhangzott az, hogy most már kerítéstechnika és több ezer ember -a pontos 
számot majd zárt bizottsági ülésen fogjuk megtudni - őrzi ezt a határszakaszt, ennek 
ellenére nyilván vannak olyanok, akik bejutnak. Most látjuk egy közbeszerzés alóli 
mentesítésben, hogy most még újabb és újabb, igen fura eszközöket kívánnak - főleg a 
TEK főigazgató-helyettesének szeretném mondani - beszerezni, majd nyilván 
megindokolja a TEK főigazgató-helyettese, hogy azt hol szeretnék hasznosítani, mert 
én arra nem láttam lehetőséget, hogy azt az eszközt itt valahol lehessen hasznosítani, 
de biztos el tudja majd nekem magyarázni.  

Ezek után is azt gondolja-e az országos rendőrfőkapitány és a Honvéd Vezérkar 
főnöke, hogy ugyanannyi létszámmal kell jelen lenni, vagy lehet csökkenteni a 
létszámot, ha ezt a közbeszerzés alóli mentesítést nyilván a kormánypárti képviselők 
megadják? És ez összefügg az előző kérdéssel, mert én azt gondolom, hogy a TEK által 
benyújtott kérelem igazából ezzel a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel való 
visszaélés tipikus esete, mint oly sok közbeszerzés alóli mentesítés, amit az elmúlt 
időszakban a Belügyminisztériumtól láttunk, ezért szeretném még egyszer az 
alapindokot tudni. 

Az országos rendőr-főkapitány úr igen részletesen elmondta a Tiszában történt 
sajnálatos esettel kapcsolatos boncolási jegyzőkönyvben szerepelteket. Akkor azt 
szeretném megkérdezni, hogy tudna-e nekem felolvasni abból a jelentésből, ami a 
Körmenden folyt vizsgálattal kapcsolatos. Ön is emlékszik arra, hogy a körmendi 
menekülttábor kapcsán összevissza információk láttak napvilágot, hogy ki tört be ott 
ablakot, ki bántott vagy ki félemlített meg ott lányokat vagy ki nem félemlített meg, és 
ott ellentmondó információk érkeztek a térség polgármesterétől, a helyi rendőri 
vezetőktől és a kormánytól, hiszen a kormány tagja, ha jól emlékszem, Lázár János 
abban az ügyben egészen mást nyilatkozott, mint a helyiek. Kérdezem, hogy folyt-e 
ebben az ügyben vizsgálat. 

Érdeklődni szeretnék, hogy befolyásolja-e bármilyen módon is a határon a 
tevékenységet az, hogy a röszkei kollegák egy részét, ha jól emlékszem, nyolc jelenlegi 
és egy volt pénzügyőrt - lehet, hogy rosszul olvastam, de… (Papp Károly: 
Valamennyien vámosok voltak…) Értem, de valaki csak tud válaszolni. (Papp Károly: 
A Nemzetgazdasági Minisztérium.) Én azt értem, de csak beszélnek egymással, nem? 
Vagy a TEK vagy valaki. Nem tud senki? A TEK esetleg? Nemzeti Védelmi Szolgálat? 
Valaki?  

 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Képviselő asszony, 

nekem erre kompetenciám sincs, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyében 
nyilatkozzak. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Csak beszélgetnek… 
 
ELNÖK: Egy pillanat… 
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Most országos 

főkapitányként vagyok itt.  
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ELNÖK: Kérnék szépen egy kis figyelmet. A fodrászaton beszélgető hölgyek 

csevegése és a bizottsági ülés között az a feltűnő különbség, hogy míg ott bármi szóba 
kerülhet… 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): … hogy ott sokkal több értelmes dolog is elő 

szokott kerülni, mint néha itt. 
 
ELNÖK: … míg ott bármi szóba kerülhet, és minden esetben kompetencia van 

minden kérdésben mindenki számára, a bizottsági ülés úgy strukturálódik, hogy 
vannak napirendi pontok. A napirendi pont most a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet aktuális helyzetéről történő beszámoló, ezért mindenfajta egyéb, 
Magyarország területén különböző hivatalos vagy nem hivatalos szervek által 
elkövetett bűncselekményekről szóló általános tájékozódás nincs a bizottság 
napirendjén. Ha van ilyen igény, hogy számoljon be egyébként az illetékes arról, hogy 
a különböző magyar hatóságoknál, így például a rendőrséghez nem tartozó vám- és 
pénzügyőrségnél milyen, egyébként aktuális bűncselekmények folynak, arra van 
lehetőség, csak ezt nem kell számon kérni a rendőrfőkapitánytól, aki egyébként nem 
ezen a napirendi ponton van éppen. Számos más felvetésnek ezért itt nincs helye, 
korlátozódjunk a napirendre, mert van egy strukturált működési formája a parlamenti 
bizottságoknak, ami bár lehet, hogy szokatlan, de mégiscsak házszabályszerű. Tehát azt 
gondolom, erre ne válaszoljanak, mint ahogy egyébként természetesen a TEK 
főigazgató-helyettesének arról a kérdésről, ami a zárt ülésen előadott, a közbeszerzési 
törvény alóli mentesítési eljárás keretében kifejtendő, nyílt ülésen végképp nem kell 
beszélnie. Egyébként annak az eszköznek, amit a képviselő asszony említ ilyen 
ködösen, annak teljesen nyilvánvalóan semmi köze a határvédelemhez, az más 
terrorcselekmények esetleges elhárításánál használatos eszköz, még ha ez adott 
esetben furcsa is, vagy sem. De ezt megint ne tárgyaljuk meg, mert ez egy nyílt ülés, és 
nyilvánvalóan nem akarjuk a sajtón keresztül tájékoztatni az esetleges érdeklődőket 
arról, hogy a magyar terrorelhárítás milyen eszközökkel milyen esetleges 
cselekményekre készül fel, mert ez itt nem a reklám helye. Öné a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönjük szépen, elnök úr, a segítséget. Bár 

ön nyilván ilyen degradálási kísérettel beszélt a női fodrászatról… 
 
ELNÖK: Nem! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Szeretném önnel közölni, elnök úr, hogy higgye 

el… 
 
ELNÖK: Pecaközösséget is mondhattam volna. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Sokszor magasabb színvonalú társalgás szokott 

folyni egy fodrászatban, mint amit önök elő szoktak adni bizottsági ülésen, de 
köszönöm szépen elnök úr figyelmeztetését. Mindazonáltal szerintem a 
Terrorelhárítási Központ közbeszerzés alóli mentesítése kapcsán nem arról beszéltem, 
hogy nyílt ülésen szólaljon meg a TEK főigazgatója ebben az ügyben, csak felvetettem, 
hogy szerintem például ez a beszerzés, amit ön aztán nagyon helyesen nem a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzettel hozott összefüggésbe, hanem a terrorizmus elleni 
küzdelemmel… 
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ELNÖK: Konkrétan egy másik napirendi pontot tárgyalunk. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ezért szerettem volna mondani, hogy az 

például a joggal való visszaélés egy tipikus esete, amit a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetre hivatkozva terjeszt elő a Belügyminisztérium. Ezért kérdezem újra és 
újra a Belügyminisztérium illetékeseit, jelen esetben az Országos Rendőr-
főkapitányság és a BÁH főigazgató asszonyát, hogy a jogszabály mely pontja alapján 
rendelték el az egész ország területére - ez nagyon fontos - a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzetet. 

Meg tudja-e nekem mondani kapitány úr, hogy július 10-én, azaz 8 nappal 
ezelőtt vasárnap milyen konténert hoztak ide, a határra? Hoztak valami konténert, és 
emiatt nehezebb volt a határon a mozgás. Milyen konténert hoztak? A magyar oldalra 
hozták a konténert, a magyar oldalon raktak le konténert, katonák és rendőrök 
irányították a forgalmat. 

Azt is szeretném megkérdezni… 
 
ELNÖK: Csak segítsünk egy kicsit! Melyik határról beszél? 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Itt, a magyar oldalon. 
 
ELNÖK: Tehát a röszkei határszakaszról.  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, igen! 
 
ELNÖK: Jó, jó, csak ezt nem tudtam. Tehát Röszkéhez milyen konténert hoztak? 

Ez a kérdés. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, igen, ezt szerettem volna megkérdezni. 
 
ELNÖK: Jó, csak mert úgy fogalmazott, hogy a magyar határhoz, és az túl nagy. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, de így mutattam, bocsánat. Van, akivel 

nyilván két szóból is megértjük egymást, van, akihez öt szó kell. Ide, Röszkére, oda, a 
tranzitzónához hoztak konténert… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, elnézést! Tudja, ez egy bizottsági ülés. Képzelje, itt 

jegyzőkönyvet vezetünk. A bizottsági ülés jegyzőkönyve nem teszi lehetővé… 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De ezt ők tudják írni, elnök úr! Attól, hogy ön 

nem fogja fel, attól még a gyorsírók le tudják írni! 
 
ELNÖK: Olyan zárójel nincs, hogy eközben a képviselőnő kelet felé mutat. 

(Derültség.) Nem derül ki belőle, ha valaki ezt nyomon akarja követni, akkor kénytelen 
szólni és azt mondani, hogy ide, a röszkei határra. Köszönöm szépen. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): De, elnök úr, a gyorsíróknak nem az a dolguk, 

hogy interpretálják, amit én mondok, és megjegyzem, önnek sem az lenne a dolga, hogy 
interpretáljon, hanem hogy vezesse a bizottság ülését és tegye meg… 

 
ELNÖK: Csak annyit kértem, hogy… 
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DR. VADAI ÁGNES (független): Tegye meg… 
 
ELNÖK: Csak annyit kértem, hogy ne csak mutogasson, hanem segítsen, hogy 

itt a röszkei határszakaszról van szó. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én türelemmel végighallgattam elnök úr 

rendkívül izgalmas kérdését. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, folytassa! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Engedje meg, hogy én is végigmondjam. Végül 

azt szeretném megtudni, hogy miután láttuk a bemutatón, hogy az Alkotmányvédelmi 
Hivatal kollégái is itt ülnek, szeretném megtudni, hogy ha zárt ülésen, akkor zárt 
ülésen, milyen adatbázisból dolgozik az Alkotmányvédelmi Hivatal, amely alapján 
szűri a nemzetbiztonsági kockázatot. 

Végül pedig még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki szolgálatot 
teljesít. Szerintem nagyon nehéz feladatot kell, hogy ellássanak. Őszintén remélem, és 
ezzel szeretném zárni, hogy a sajtóban megjelent híreket, mert az elnök úr ezzel kezdte, 
ami a katonákra és a rendőrökre vonatkozik, nevezetesen hogy emberi jogi szervezetek 
és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is kritizálta a magyar hatóságokat azért, mert 
vélelmezik, hogy magyar katonák és magyar rendőrök erőszakosan léptek fel 
menekültekkel szemben, bántalmazták őket, azt állítják, hogy gázsprayt használtak, én 
ezt nem tudom elhinni. Én ezt el sem tudom képzelni. De az kevés, hogy én mit 
gondolok, és mit képzelek. Ebben az ügyben a honvédelmi tárca és a 
Belügyminisztérium, illetve a honvéd vezérkari főnök és az országos rendőrfőkapitány 
is elrendelt egy nagyon alapos vizsgálatot, és ennek a vizsgálatnak az eredményét a 
bizottság is nyilvánosság elé fogja tárni. Mindaddig, amíg ilyen vizsgálat, ami akár 
mindenre kiterjed, és valamiféle függetlenséget mutat, addig valamennyi katonára és 
valamennyi rendőrre ott lesz a stigma, és számomra ez elfogadhatatlan, hogy valakik 
állítanak valamit, jön rá összesen egy cáfolat, és én ezt nagyon kevésnek tartom. Ennél 
sokkal többre van szükség. 

Ha nem történt ilyen, akkor nagyon határozottan tiltakozni kell, hogy magyar 
rendőr és magyar katona ilyet nem csinál. Ha mégis történt ilyen, akkor pedig nagyon 
határozottan fel kell lépni velük szemben, mert ez valamennyi magyar katona és 
magyar rendőr számára egy stigma, és ez is elfogadhatatlan. Ebben kérném szépen a 
segítséget, és még egyszer elnézést kell kérnem azért, hogy önöknek kell ezeket a 
kérdéseket feltenni, merthogy ezeknek a kérdéseknek egy jelentős része nem önökre 
tartozik, hanem az önök politikai elöljáróira, akiket a bizottság elnöke valamilyen oknál 
fogva nem tudott, nem akart, vagy elfelejtett meghívni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Melyikőjük kezdi a válaszadást? (Jelzésre:) Főkapitány úr! 
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Országos Rendőr-főkapitányság a tavalyi évben és az 
idén is rendelkezik azokkal a költségvetési forrásokkal, amelyek a pluszterhek 
viseléséhez szükségeltetnek, illetőleg amikor olyan időszak érkezik, amikor kérni kell a 
Belügyminisztériumtól, akkor ez minden esetben száz százalékos. Az Országos Rendőr-
főkapitányság megkapta, tehát költségvetési forrásokkal jelentkező rendőrszakmai 
feladatok végrehajtását, beleértve a teljes körű logisztikai kiszolgálást, nem 
nehezítették, nem nehezítik, és ismereteim szerint a jövőben sem fogja nehezíteni a 
feladatellátást. 
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A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos javaslatomat a c) 
pontra tettem meg. (Dr. Vadai Ágnes: Bocsánat, akkor melyik település?) A c) pontra 
tettem meg. (Dr. Vadai Ágnes: A c) pont szerint valamely település közbiztonságát 
közvetlenül…) Több olyan település van Magyarországon, ahol befogadóközpontok 
vannak, és rendszeres rendbontások, rendzavarások vannak. Az általános 
közbiztonságérzete negatívan változott az állampolgároknak az elmúlt időszakban, 
gondoljunk a körmendi telepítésre, Vámosszabadira, Bicskére, Balassagyarmatra, 
Kiskunhalasra, ha csak ezt vesszük, de beszélhetnénk Nagyfáról is, ahol bezárás 
történt, beszélhetnénk Békéscsabáról. Szinte nem telt el olyan időszak vagy olyan hét 
az elmúlt hónapokban, hogy valamelyik helyen akár több esetben is ne kellett volna 
rendőri beavatkozást végrehajtani. A legutóbbi a kiskunhalasi őrző-befogadó 
központban történt tegnap este, amikor tömegverekedés tört ki. Azt gondolom, a 
magyar polgárok szubjektív közbiztonságérzete tekintetében a megelőző intézkedések 
mindenképpen szükségesek, ezért a c) pontra tettem meg a javaslatomat. (Dr. Vadai 
Ágnes: Elnézést, ez ellentmond annak, amit a Belügyminisztérium mondott a zárt 
ülésen. Ezt szeretném jelezni.) Én arról tudom tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy 
én a javaslatot legutóbb mire tettem meg: a c) pontra tettem. 

 
ELNÖK: És ezt egészítette ki a zárt ülésen a belügyminiszter úr. (Dr. Vadai 

Ágnes: Nem!) A zárt ülés jegyzőkönyvének tartalmát megvitatni nyílt ülésen bonyolult 
eljárás, de a helyzet az, hogy ezt egészítette ki a belügyminiszter úr, teljesen világosan 
értésre adva, hogy egyébként mik azok az egyéb körülmények, amelyek miatt ez a 
döntés indokolt. Köszönöm szépen. 

 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm. 

Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy július 5-én nulla óra óta, mióta az új 
szabályzati környezet hatályba lépett, illegális migráns Magyarország területére nem 
jutott be, tehát vagy megakadályozták a rendőrök és a katonák, vagy feltartóztatták és 
a jogszabálynak megfelelőn a biztonsági határzár kapujához kísérték és elirányították 
a tranzitzóna irányába a magyar területen azon a sávon, amely rendelkezésre áll. 

Azért tettük és azért lesz majd zárt ülés keretében a technikai fejlesztésről 
előterjesztésünk, mert ezzel rendőri és katonai erőt szeretnénk a következő időszakban 
megspórolni. Ezzel kapcsolatban, hogy a határőrizeti rendszert hogy kívánjuk és hogy 
tudjuk átalakítani, természetesen a szakmai kidolgozó munka zajlik. 

A Körmenden lefolytatott szabálysértési eljárással kapcsolatosan a rendőrség 
közleményt adott ki, melynek az a megállapítása, hogy szabálysértés nem történt. Úgy 
emlékszem, hogy a rendőri vezetők az első perctől kezdve végig ugyanazt állították, és 
semmi ellentétes dolgot nem mondtak. Július 10-én a röszkei tranzitzónához egy 
konténer lett szállítva, amely egy pihenő, klimatizált konténer a rendőrök és a katonák 
komfortérzetének a növelése érdekében. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Mert eddig nem volt?  
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Klimatizált konténer 

nem, azért szállítottuk le július 10-én. 
A rendőröket és a katonákat ért felvetésekkel összefüggésben is azt gondolom, 

hogy a lehető legszakszerűbb és legoptimálisabb megoldás született. Nem saját maga 
vizsgálgatja a rendőrség ezeket a bejelentéseket, hanem minden ügyet a megyei 
rendőrfőkapitányok az illetékes ügyészség részére átnyújtottak. Ugyanakkor azt 
megállapítani, amikor a panaszosok nem mondják el, hogy hol, milyen részen érte 
támadás, mondjuk, a rendőrök vagy a katonák részéről, nagyon nehéz megállapítani. 
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A Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság is korábban, 
amikor megjelentek ilyen írások egy hónappal ezelőtt, kiadta azt a közleményt, amely 
az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján megtalálható, hogy visszautasította 
ezeket a felvetéseket.  

Azt pedig, hogy olyan eszközt is említenek egyes nyilatkozók, amelyek nincsenek 
rendszeresítve a rendőrség vonatkozásában, innentől én azt gondolom, hogy ezeket a 
nyilatkozatokat elég nagy kétséggel fogadom mint országos rendőrfőkapitány és úgy is 
mint a magyar rendőrség egy tagja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
DR. BENKŐ TIBOR vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Két kérdésben szólíttattam meg. Ön 
kérdezte, hogy a technikai őrzés-védelem bővítése jelent-e létszámcsökkenést. 
Egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ez a 
technikai bővítés megtörténjen. Nem is titkoljuk, hogy szükség van rá. 

A másik kérdés: ön nagyon jól ismeri a katonai eljárásrendet, és azt is, hogy a 
katonákat, amikor misszióba küldjük vagy bármiféle feladatra, akkor a humánus 
eljárást oktatjuk, tanítjuk nekik, és el is várjuk. Tehát, ha ilyen dolog történne, akkor 
ön is nagyon jól tudja, hogy a törvény erejénél fogva a katonával szemben eljárást kell 
indítanunk. Volt egy ilyen bejelentés egy migráns részéről, vitathatatlan, de amikor 
szembesítésre került a sor, és tisztázták a helyzetet, akkor kiderült, hogy csak 
éppenséggel nem úgy nézett ki a katona, akire hivatkozott, csak éppenséggel nem 
tartózkodott ott ilyen katona, csak éppenséggel azon a részen katonát nem is lehetett 
találni. Ilyen bejelentésekre sajnos lehet számítani, fel vagyunk készülve, a katonáink 
viszont nagyon becsületesen, tisztességesen látják el a feladataikat, és a rend, a 
fegyelem, a humánus eljárás mellett vagyunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Simon Miklós! (Dr. Vadai Ágnes: Elnézést, volt 

még egy kérdésem.) Bocsánat, valamelyik kérdésre nem kapott választ? (Dr. Vadai 
Ágnes: Igen, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal milyen nyilvántartásokból dolgozik, 
ha ezt nyílt ülésen el lehet mondani.) Akkor csak annyit, amit nyílt ülésen lehet.  

 
KISS ZOLTÁN főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal): Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Zárt ülésen adnám meg a választ. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, logikus. Simon Miklós! 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Szeretném elmondani, hogy én nem értek egyet azzal a megközelítéssel, amit 
Harangozó alelnök úr mondott az előzőekben. Megütötte a fülemet már többször 
sajnálatos módon, hogy azt mondta, hogy 70 darab bevándorló érkezett. Én úgy 
gondolom, hogy a magyar nyelvnek vannak szabályai, amit be kell tartanunk. Egy.  

Kettő: szerintem a szocialisták álságos hozzáállását mutatja ez az elszólás. 
Úgyhogy visszautasítom, tisztelt alelnöktársam azt, hogy az embereket darabként 
számolja. 

Kérdésem lenne nagy tisztelettel a főkapitány úrhoz. Mennyibe kerül a 
rendőrségnek a most bevezetett intézkedéssorozat? A 8 kilométeres módosításra 
gondolok. Önök azt mondták az előbb, hogy sokkal nagyobb személyi állomány 
szükséges ehhez. Hány százalékkal növeli meg ez a személyi kiadásokat?  
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Azt kérdezném főigazgató asszonytól tisztelettel, hogy mennyibe kerül az új 
szisztémában egy bevándorló ellátása. Gondolok itt a vizsgálatok végigvitelétől kezdve 
egészen az élelmezésig. S kérdezem tisztelettel, hogy a költségvetési források 
rendelkezésre állnak-e. Azt láttuk kint a terepen, hogy Magyarországon migrációs 
nyomás van még most is, és sajnálatos módon ez a migrációs nyomás fokozódni fog. 
Ennek ellenére, hogy ilyen kihívásokkal kell az országnak számolni, azt láttuk, hogy 
emberségesen járnak el a magyar rendvédelmi beosztottak és a hivatal dolgozói. (Kósa 
Lajos elhagyja az üléstermet.) Én csak a fejemet kapkodom, amikor az ellenzék 
részéről mindenféle olyan eljárásról vagy bánásmódról szólnak, ami itt a határon van. 
Én soha nem gondolnám azt, hogy az ilyen szoros ellenőrzés alatt lévő honvédek, 
rendőrök és köztisztviselők megengedhetnek maguknak olyan dolgot, amit az ember 
néha hall az ellenzéki pártok képviselői részéről. Köszönöm szépen.  

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

 
ELNÖK: Köszönöm. Mirkóczki képviselő úré a szó. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egyetlen rövid kérdés a 

főigazgató asszonyhoz. Nagyon sokféle szám és százalékos arány elhangzott. Én arra 
lennék kíváncsi, hogy összességében akár 2015 egészében - nekem 2015 is jó - vagy 
2016 első fele tekintetében egy összegző szám vagy százalékos arány van-e arra 
vonatkozólag, hogy pontosan hány ember vagy mekkora százalék tűnik el a hatóságok 
látóköréből, legyen az egy sikeres vagy sikertelen eljárás ideje alatt, akár pozitív vagy 
negatív eredménnyel zárult, egy sikertelen visszatoloncolási kísérlet utáni időszakban. 
Tehát mennyi pontosan, aki eltűnik? Ha lehet tudni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Főigazgató asszonyé a szó.  
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): 

Köszönöm szépen. Ami az ellátásra vonatkozó kérdés, és a költségvetési forrásokat 
illeti: a hivatal rendelkezik azokkal a költségvetési forrásokkal, amelyek a feladatai 
ellátását megfelelően biztosítani tudják. Engedjék meg, hogy a tisztelt bizottságot 
tájékoztassam arról, hogy ebben az évben VI. hó 30-ig több mint négymilliárd, 
pontosabban 4 milliárd 337,5 millió forintot fordítottunk menekültekre, igaz, ebben 
benne van egy intézmény kialakításának a költsége is, de ha ezt levonom, akkor is 
lényegesen több mint 3 milliárd forint a ráfordítás.  

Összehasonlításként szeretném elmondani, hogy 2015-ben egész évben 5,4 
milliárd volt a ráfordítás, tehát növekvő kiadásokkal számolunk, és gyakorlatilag a 
Belügyminisztérium egy nyitott előirányzatból biztosít minden olyan forrást, ami a 
hivatalnak szükséges ahhoz, hogy maradéktalanul teljesítse a jogszabályi 
kötelezettségeit. Ez az összeg természetesen nemcsak az ellátási költségeket 
tartalmazza, hanem orvosi költségek, ráfordítások, hatalmas tolmácskiadások, hiszen 
itt több száz millió forintról beszélünk. Ami például csak az egészségügy, az OEP 
részére kifizetett költségeket illeti: hosszú hónapok múlva bonyolódik a számlázás, 
csak januárban több mint tízmilliót, 11,3 millió forintot fizettünk ki orvosi ellátásra, 
illetve gyógyszerköltségekre.  

Ami az eltűnések arányát illeti: ezzel kapcsolatban azt el kell mondani, messze 
90 százalék fölött, körülbelül 92 százalék fölött van az eltűnők aránya azokhoz képest, 
akik itt vannak és megvárják az eljárás befejezését. Az elismert menekültekről is tudjuk, 
hogy bár nincsenek számszerűen sokan, de egy nemrég végzett felmérés alapján évekre 
visszamenőleg áttekintettük, hogy hányan vannak itt az országban. Elég sokan arra 
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használták fel korábban a támogatási összegeket, hogy abból továbbutazzanak, tehát 
azért a célország reménye még ott él, hogy eljutnak Németországba, tehát nem 
maradnak nagyon sokan Magyarország területén, vagy inkább a kisebbik hányada 
marad itt még a védelemben részesítetteknek is.  

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

 
ELNÖK: Főkapitány úr! 
 
PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Arra kérném Simon Miklós alelnök urat, hogy adjon 
nekünk egy hónapot, hogy lássunk egy hónapos időtartamot, mert én most becslésbe 
nem szeretnék bocsátkozni. Ha elnök úr és a bizottság elfogadja, akkor augusztus 15-ig 
írásban adnék egy tájékoztatást, hogy az intézkedések bevezetése óta az előző hónaphoz 
viszonyítva mennyivel nőtt a rendőrség költségvetési kiadása a személyi és a dologi 
előirányzat vonatkozásában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Erről egyébként majd a szeptemberi parlamenti 

ülésszak megkezdése után tartunk egy bizottsági ülést, és utána nyilván tájékoztatjuk a 
sajtót is a költségek változásáról. Annál is inkább, mert szeretnénk pontosan megnézni, 
hogy a tervek - ahogy azok tervek voltak, mert nem tudtuk pontosan, hogy a július 5-i 
szabályozási környezetváltozás mit hoz, egyébként nyilván kalkuláltunk mi is egy 
költségnövekedéssel - hogyan alakultak, adott esetben ellenőrizzük, hogy bejött-e a 
várakozás. A tapasztalat azt mutatta, hogy nemcsak mi, hanem egyébként mindenki 
más is - hogy is mondjam - most ilyen várakozó állásponton van nemcsak a költségeket, 
hanem az eredményességet tekintve. 

Ami több képviselőtársunknak is feltűnt, nevezetesen hogy a szerb oldalon 
kialakult egyfajta ilyen sátortábor, az nem azért van feltétlenül, mert a szerbek 
hányaveti emberek, vagy nem törődnek ezzel, hanem ők is egyébként pontosan tudták, 
hogy a magyar jogszabályi környezetváltozás jelentősen megváltoztathatja a migránsok 
útjait. Ők is várják, figyelik azt, hogy egyébként milyen változással jár. Ezzel 
kapcsolatban a hír egyébként, amelyeket a szerb megkeresésekből lehet kiolvasni, az, 
hogy a szerbek hozzáállása is változni fog valószínűleg, mert ők is észlelték, hogy 
egyébként az a sátortábor, ami az ő oldalukon kialakult, részben az ő felelősségük. Ez a 
magyar jogszabályi környezetváltozás teljesítette a határzárat, tehát tényleg 
lényegében - mindig lehet egy-két kivétel - senki nem tud illegálisan belépni az Unió 
területére a szerb-magyar határszakaszon. Ez az ő esetünkben is - legalábbis a mostani 
tárgyalások arra utalnak - jelentős magatartás-változást fog előidézni, és ebben az 
esetben lehet majd az ilyen sátortáborokkal valamit kezdeni. Hozzáteszem, ez 
természetesen nem a magyar költségvetést érinti, vagy csak minimálisan, mert 
alapvetően nekünk a saját határvédelmünk és az eljárásokkal kapcsolatos kiadásaink 
azok, amelyekre koncentrálni kell. Szeptemberben erre vissza fogunk térni 
mindenképpen. 

Tábornok úrhoz nem érkezett kérdés? 
 
DR. BENKŐ TIBOR vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke: Köszönöm 

szépen, nem érkezett kérdés. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A bizottság nevében szeretném 

megköszönni a tájékoztatást.  
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Több felvetés volt a magyar rendőrség és a honvédség eljárásával kapcsolatban, 
amiknek egyébként rendkívül nehezen lehetett hitelt adni. Egy-két olyan képtelen 
állítás volt, ami eleve kizárttá teszi azoknak az érvényességét, amikor például sokkoló 
használatával vádolták a rendőröket, miközben nincsenek felszerelve sokkolóval a 
rendőrök, akkor ez nyilván képtelenség volt. Ezzel együtt a bizottságnak az a feladata, 
hogy ezekre is figyeljen, mert a magyar rendőrség és honvédség magatartása, annak a 
példaértéke mindnyájunk számára fontos. Mint ahogy az is elhangzott most a szóbeli 
kiegészítésben, hogy több ország, így Finnország, Svédország menekültügyi hatóságai 
is érdeklődtek a magyar tranzitzóna működéséről, mintegy azt mondva egyébként, 
hogy ilyet kellene nekik is csinálni, mert annyira jól működőnek találták ezt, amikor a 
helyszínen megnézték.  

Tisztelt Bizottság! A bizottság nevében megköszönöm a beszámolót. Kérdezem, 
hogy tudomásul vesszük-e az illetékes hatóság beszámolóját. Ki az, aki tudomásul 
veszi? (Mirkóczki Ádám: Kell szavazni róla?) Tulajdonképpen miután ez egy 
beszámoló, megkérdezem, hogy van-e, aki kifogásolja azt, hogy tudomásul vegyük. (Dr. 
Vadai Ágnes: Én még nem kaptam választ minden kérdésemre.) Bocsánat, melyik az 
a kérdés? (Dr. Vadai Ágnes: Ami a zárt bizottsági ülésre vonatkozik.) Bocsánat, de azt 
zárt bizottsági ülésen kell megtárgyalni, azt most nem tudjuk megelőlegezni. Nagyon 
szépen köszönjük a tájékoztatást. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 16 óra 05 perc 

Szünet: 16.05-16.35 
A bizottság 16 óra 35 perctől zárt ülésen folytatta munkáját,  

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Nánásiné Czapári Judit  


