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(Kijelölt bizottság) 

2. Döntés a honvédelmi miniszter által benyújtott, a védelmi és biztonsági célú 
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7. A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
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kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó szabályokról, valamint a harmadik országok huzamos 
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. 
november 25-i, 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet tervezete [2016/0223 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 

8. A nemzetközi védelem megadására vonatkozó közös eljárás létrehozásáról és a 
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(Dr. Tóth Bertalan, Burány Sándor, Dr. Bárándy Gergely, Demeter Márta, 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Megkezdjük a munkánkat. 
Megállapítom, hogy hat fővel a bizottság határozatképes. A helyettesítés… (Dr. Vas 
Imre: Bíró Márkot helyettesítem. - Firtl Mátyás: Simon Miklóst.) Vas Imre 
képviselőtársam Bíró Márkot helyettesíti, Firtl Mátyás pedig Simon Miklóst, így nyolc 
fővel a bizottság határozatképes. Megkezdjük a munkánkat.  

Először a napirendről kell döntenünk. A kiküldött meghívó szerinti napirend… 
(Dr. Vas Imre jelentkezik.) Tessék! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Bocsánat, csak nekem logikusabbnak tűnne, ha a két 

zárt ülés egymás mögött lenne. Ha a 3. és 4. napirendi pontot felcserélnénk, akkor ez 
megvalósítható lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így teszünk. Tehát akkor úgy kell a kiküldött 

meghívó szerinti napirendet értelmezni, hogy a 2. napirendi pont után a 4. jön, és 
akkor a két zárt ülést egymás után tartjuk meg, utána folytatjuk az ülésünket. Ezzel a 
kiegészítéssel elfogadja-e a bizottság a napirendet? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. Tehát megkezdjük a munkánkat. 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. 
(V.16.) OGY határozat módosításáról szóló H/12926. számú 
határozati javaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az 1. naprendi pont a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 
határozat módosításáról szóló javaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében a tárca 
képviselőit, Balogh András ezredes urat és Firicz közigazgatási államtitkár urat. 
Önöké a szó, először ugyanis a határozati házszabály 44. §-a szerinti megfelelőséget 
kell vizsgálnunk. A kormány mit mond erről? 

 
DR. FIRICZ LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztésünk a jelzett jogszabálynak a legmesszebbmenőkig 
megfelel, minden kritériumnak eleget tesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek felvetése? (Nincs 

jelzés.) Nincs. Akkor először erről kell döntenünk. Kérem, hogy a bizottság szavazzon, 
hogy megfelelőnek tartják-e az előterjesztést a házszabály 44. § (4) bekezdés szerinti 
pontokban. (Szavazás.) Megfelelőnek tartjuk. Ezzel a vitának ezt a szakaszát lezárom.  

Miután ehhez a határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett, és a 
bizottsághoz sem érkezett bizottsági módosítási indítvány, ezért tulajdonképpen a 
részletes vitát is le kell zárnunk. Ki ért egyet azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? 
(Szavazás.) A bizottság nyolc igennel egyhangúlag elfogadta.  

Elfogadja-e a bizottság, hogy a döntésünknek megfelelően benyújtjuk a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést, ami ilyen értelemben csak egy lezáró? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Elfogadjuk.  

Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Jelzésre:) Vas Imre urat állítjuk 
bizottsági előadónak a parlamentben. Köszönjük szépen.  
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Köszönöm szépen a meghívottaknak a megjelenést. Emlékeim szerint nem 
mennek messze, merthogy a 2. napirendi pont is önöket érinti. 

Most zárt ülés tartását rendelem el, tehát aki nem jogosult a zárt ülésen való 
részvételre, kérem, hagyja el a termet. 

 
(A bizottság 11 óra 08 perctől 11 óra 59 percig zárt,  

majd 11 óra 59 perctől 12 óra 41 percig nem nyilvános ülést tartott,  
melyekről külön jegyzőkönyv készült. 

Szünet: 12.41-12.48 
A nyílt ülés folytatásának időpontja: 12 óra 48 perc) 

 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló T/12878. számú törvényjavaslat   
(Kósa Lajos, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Soron következik a 
T/12878. számú törvényjavaslat részletes vitája. Miután előterjesztője vagyok ennek a 
javaslatnak, ezért átadom a szót Firtl úrnak, hogy ő vezesse az ülést ennek a pontnak 
a tárgyalása során, egyúttal Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és Pálfi Kinga 
főosztályvezető asszonyt üdvözlöm a bizottsági ülésen. Alelnök úré a szó. 

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

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

Köszönöm a szót, elnök úr. Magam is tisztelettel köszöntöm államtitkár asszonyt és 
főosztályvezető asszonyt. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a házszabály 44. § a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem az államtitkár asszonyt, kíván-e nyilatkozni a részletes 
vita e szakaszában. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, nem. 
Jelezni szeretném, hogy kormányálláspontot fogok mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e valaki szólni 

a vita e szakaszában.  
 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, előterjesztő: Az előterjesztőt is, de 

mivel most én vagyok az előterjesztő, engem is meg kell kérdezni, hogy nekem mi a 
véleményem. (Derültség.) Nekem az a véleményem, hogy mi az, hogy! Nagyon is! 

 
ELNÖK: Akkor parancsoljon, elnök úr! 
 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, előterjesztő: Nem, nem, csak hogy 

megfelel a 44. §-nak. Sőt, nagyon megfelel! (Derültség.) Nem kicsit, hanem nagyon 
megfelel! 
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ELNÖK: Ezzel együtt én kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e a vita e 
szakaszában szólni. (Nincs jelzés.) Köszönöm. Ha nincs hozzászólás, ezt a szakaszt 
lezárjuk.  

A bizottság jelentésében szerepeltetjük, hogy a T/12878. számú törvényjavaslat 
valamennyi rendelkezése vonatkozásában a bizottság megállapította, hogy az megfelel 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Ki az, aki 
ezzel egyetért? Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag megszavaztuk. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a benyújtott módosító javaslat 
értékelését és az arról szóló állásfoglalást. A kiosztott háttéranyagból fogunk dolgozni. 
Először az előterjesztő, majd a kormány álláspontját fogom kérdezni, végül 
szavazunk. Most eleget teszek elnök úr kérésének, az előterjesztőt fogom kérdezni.  

Az 1. és 2. pontban dr. Vas Imre képviselőtársunk módosítása szerepel. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja elnök úrnak. Parancsoljon! 

 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, előterjesztő: Én támogatom mind a 

kettőt. 
 
ELNÖK: Meglepő volt elnök úr válasza, ezért tisztelettel kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogatja. Köszönöm. Megállapítom, hogy a módosító javaslatot bizottságunk 
támogatja. 

Tisztelt Bizottság! A háttéranyag valamennyi pontját megtárgyaltuk. 
Kérdezem, van-e tudomása valakinek olyan módosító javaslatról, amelyet még nem 
tárgyaltunk. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. 
Elsőként kérdezem a bizottságot, elfogadja-e, benyújtja-e a döntésünknek 

megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Szavazás 
következik. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért, hogy lezárjuk a részletes vitát. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és döntésének megfelelően benyújtja-e a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Szavazás következik. (Szavazás.) 
Egyhangúlag megszavaztuk. 

Végül döntenünk kell arról, hogy állítunk-e bizottsági előadót. Javaslom 
bizottsági előadónak Vas Imre urat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Akkor tisztelettel köszönjük a részvételt, a napirendi pontot ezennel lezárom, 
és visszaadom a szót elnök úrnak. 

 
 

(Az ülés vezetését Kósa Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagyon 

szépen köszönjük. Akkor megkérném a munkatársakat, hogy Hegyaljai Mátyás 
helyettes államtitkár urat és Mészáros Diánát invitálják már be. 
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Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról [COM 
(2016) 270; 2016/0133 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

A következő napirendi pont: bizottsági vélemény kialakítása az európai uniós 
egyeztetési eljárás keretében a tervezetekről. (Dr. Hegyaljai Mátyás és Mészáros 
Diána belépnek az ülésterembe.) Jó napot kívánok! Köszöntöm helyettes államtitkár 
urat és munkatársát, Mészáros Diánát. A dokumentumok sorszáma szerint fogunk 
menni. Ez az európai egyeztetési eljárás keretében az európai uniós tervezetekről szól. 

Az 1-es dokumentummal kapcsolatban kíván-a a kormány szólni? 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Csak 

nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondoljuk, hogy elég átfogó 
észrevételekkel nyújtottuk be. Nagyon sok témában az ötből nem értünk egyet, jópár 
pontban az Európai Bizottság javaslataival. Ezeket úgy gondolom, hogy a 
dokumentumban meg is jelöltük külön-külön úgy, ahogy elnök úr is mondta, sorban. 
Csak igazából ennyit, ha esetleg utána van valami, akkor természetesen nagyon 
szívesen válaszolok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e a bizottságnak az 1-es dokumentummal kapcsolatban 

véleménye? (Jelzésre:) Alelnök úr. 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ha valaki vette a fáradságot és elolvasta az előterjesztést, akkor az is kitűnik 
belőle, hogy ugyan több ponttal a kormány nem ért egyet, ennél már csak sokkal több 
pont az, amivel egyetért, és ezt világossá is teszi. Itt jegyezném meg, hogy ha ilyen 
hangvételű és ilyen szakmailag értelmezhető megközelítés jellemezte volna a magyar 
kormány elmúlt 2 éves menekültügyi és migrációs politikáját, akkor nagy 
valószínűséggel akár még nemzeti vagy legalábbis parlamenti konszenzus is lehetett 
volna ezekből a kérdésekből az elmúlt időszakban, ha nem pártpolitikai és belpolitikai 
haszonszerzésre és gyűlöletkampányra alapozta volna a kormány a politikáját. 

Ezekben az előterjesztésekben a kormány véleménye tekintetében azért azt 
összegezhetjük, hogy alapvetően majdnem minden pontot, azoknak a döntő többségét 
támogatja és néhány helyen indokoltan, néhány helyen - majdan elmondom - 
általunk támogatott módon tesz megjegyzéseket a javaslatokhoz. Szerintem sokat 
segített volna, hogy ez egy normális ország maradjon, ha körülbelül ebben a 
hangnemben és ebben a mezőben zajlottak volna a viták az elmúlt időszakban is. 

Ami konkrétan az 1. pontot illeti, ezzel alapvetően vitatkozunk, hogy a dublini 
rendelet betartása, de Magyarország nemzeti érdeke, hogy ez a rendszer 
fennmaradjon és ennek a betartatása legyen az első és legfontosabb pont. Már csak 
azért sem indokolt szerintünk ez, mert ugyan az elmúlt időszak eseményeiből lehet 
példát hozni a görög és bolgár, mondjuk úgy, felelőtlen viselkedésre, és Magyarország 
szerepét egy ilyen áldozati szerepre beállítani, de azért nem kell olyan messzire 
visszamennünk az időben, hogy azt lássuk, hogy Magyarország ugyanezt csinálta 
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például a koszovói menekültek tekintetében, akik nem kontinensen kívülről ideérkező 
emberek voltak, hanem egy szomszédos országból elmenekülő emberek voltak, akiket 
egyébként ugyanígy szinte regisztráció nélkül azonnal, vagy regisztráció volt, de 
azonnal továbbengedtünk és továbbküldtünk Németországba. Tehát ugyanúgy 
viselkedtünk ebben az ügyben, mint azok a görögök, akiket most egyébként 
kárhoztatunk ezért. És az csak a német kormány hathatós fellépésén múlt, hogy azok 
az emberek egy az egyben nem Magyarországra, hanem Koszovóba lettek 
visszatoloncolva vagy a mi közreműködésünkkel vagy direktben légi folyosón. De 
nagyjából ugyanaz a szituáció volt, mint amit most a görögökkel szemben mi 
felhozunk. 

A mi megítélésünk továbbra is az, hogy a dublini egyezmény jelenlegi formája 
nem erre a helyzetre jött létre, és nem is tartható. Szerintem a kiindulópontunk 
ugyanaz, csak mi azt gondoljuk, hogy azért nem jó a mostani dublini rendszer, mert 
egy közös európai, valóban - szerintünk - új szabályozás is kell, a legfontosabb 
kulcskérdés ebben az egész ügyben, hogy képes-e az európai jogrendszer világosan 
különbséget tenni valódi politikai és háborús menekült és egyéb okból ide vándorló 
vagy migrációs szándékkal megjelenő emberek között, és hogy ezt az egyébként 
természetes módon a külső határokon megjelenő nyomást képes-e az Európai Unió a 
végrehajtás szintjén is érvényesíteni. 

A jelenlegi dublini szabály ezt a tagállamok feladatává teszi, és szerintünk meg 
nem lehet az, hogy van egy közös európai szabály és azon múlik annak betartása, hogy 
éppen hol milyen kormány van vagy milyen gazdasági körülmények vannak az 
országban. 

Nézzük meg Görögországot! Görögországban tarthatatlan állapot van. Mind 
emberi jogi, mind a menekültek, mind az ott élő emberek tekintetében tarthatatlan 
állapot van, többek között azért, mert egy önmagában is gazdasági válságba süllyedő 
ország képtelen megbirkózni ezzel a feladattal.  

Ezért továbbra is az a javaslatunk - és ezt szeretnénk, ha a magyar kormány is 
belátná és képviselné -, hogy közös európai intézményrendszer kell a végrehajtáshoz 
is, hogy nem múlhat azon a kérdés, hogy egyébként akár hotspotot, akár 
menekültkérelmek elbírálását vagy a menekültek ideiglenes elhelyezését vagy éppen a 
menedékjogra nem jogosult emberek visszatoloncolását a tagállam ereje, gazdasági 
ereje vagy éppen politikai beállítottsága határozza meg. És erre lehet mondani 
ellenpéldaként egyébként Olaszországot is a két végletként. Ez így nem normális.  

Legyenek közös szabályok, és legyen egy közös európai intézményrendszer 
határvédelemmel, menekültügyi eljárás elbírálásával, a menekültekről való első 
körben lévő gondoskodással, és majd a nap végén, ha úgy van, akkor a 
visszatoloncolásuk tekintetében, amelyik egyrészt nem a nemzeti tagállam 
költségvetését terheli, másrészt pedig annak a hozzáállásától vagy teherbíró 
képességétől függ, hanem egy közös európai határrendészeti vagy egyéb más 
ügynökség ezt mindenhol egyformán oldja meg.  

Nekünk ez az alapállásunk, és ebben van csak vitánk a kormánynak például az 
a) ponthoz való hozzáállásával, azzal együtt, hogy a konkrét szakmai észrevételek 
ennél a pontnál is több ponton támogathatóak, vagy egyetértünk velük, és szeretnénk 
emlékeztetni pontosan az a) pontnál, hogy 2016 júniusában a magyar Országgyűlés 
ezzel a javaslattal szemben sárga lapos eljárást indított, amit az MSZP frakciója is 
támogatott és megszavazott, mert egyáltalán nem tartjuk a javaslatnak ezt a részét, 
már a kötelező elosztási mechanizmust azon a módon, főleg a pénzügyi büntetést 
kilátásba helyező javaslattal együtt jó megoldásnak, s leginkább azért - és ezzel 
befejezem, amit az előbb mondtam -, mert ennek a menekültügyi és migrációs 
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rendszernek az eleje nincs meg a mai napig, az eleje pedig az a dublini egyezmény, 
amely betartatlan szerintünk a mai állás szerint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úr által kifejtettekkel ellentétben én 

Magyarországot teljesen normális országnak tartom, ahol egyébként a jogszabályok 
betartását nem az a körülmény befolyásolja, hogy egy bizonyos nézőpontból az adott 
jogszabály észszerűnek tűnik vagy sem, de teljesen nonszensznek tartom azt a jogi 
megközelítést, hogy ha egy szabályozás, ami egyébként kötelező érvényű, egy 
bizonyos szempontból észszerűtlennek tűnik, akkor azt mondom, hogy észszerűtlen 
és nem tartom be. A görögöknek ez az álláspontja a dublini és a schengeni 
egyezmények betartásáról felháborító, jogtalan, nem jogkövető, már régen ki kellett 
volna őket zárni egy normális Európában a schengeni rendszerből, mert egyszerűen 
fittyet hánynak rá.  

Egyébként én azt elfogadom, hogy ha egy szabályozás életszerűtlennek tűnik, 
akkor azt meg kell reformálni, de nem fordítva kell felülni a lóra, hogy először 
önkényesen beszüntetem az adott jogszabály egy bizonyos aspektusból történő 
végrehajtását, mert azt mondom, hogy észszerűtlen, és azt mondom, hogy várom az 
újat. Ez nonszensz. S nagyon helyesen Magyarország olyan ország, ahol, ha egy 
útjavítás miatt kitették a 30-as táblát, már befejezték az útjavítást, de még nem vették 
be a 30-as táblát, akkor megbüntet a rendőr, hiába magyarázom neki, hogy már kész 
az útjavítás, mert az útkezelő joga eldönteni, hogy hol mennyi a sebességkorlátozás, 
és nem aszerint kell a jogszabályokat betartani, hogy egy bizonyos nézőpontból az 
észszerűnek tűnik vagy sem.  

Görögország megvédése fölöttébb észszerűnek tűnik például Magyarország 
nézőpontjából, és egyébként nem is tűnik bonyolultnak, mert szemben, mondjuk, a 
magyar-szerb határral, a görög határ egy egészen szűk szárazföldi határsávon 
érintkezik Törökországgal, egyébként meg tengeri határa van, azt meg sokkal 
könnyebb megvédeni, mint bármifajta szárazföldi határt. Tehát én nem fogadom el az 
MSZP-nek ezt az álláspontját, szerintem a jogszabályokat be kell tartani, és nem 
aszerint kell betartani, hogy az észszerűnek tűnik az én nézőpontomból vagy sem. 
Ezért Magyarország normális ország, az Unió nem normális, mert egyébként fittyet 
hányva a saját jogszabályaira nem követeli meg a Bizottság, amelynek ez lenne a 
dolga, az uniós jogszabályok betartását.  

Megjegyzem: mire számítunk egy olyan elnöktől, aki luxemburgi 
miniszterelnökként az intézményesített adóelkerülésnek és adócsalásnak volt a 
miniszterelnöke 40 évig? S ebből egyébként egy jól működő országot lehet 
megvalósítani, de kérdés az, hogy vajon ő-e a legjobb őre a szerződésnek. Szerintem 
nem, és az ő esetében a rablóból lesz a legjobb pandúr szólásmondás biztosan nem 
érvényes. Egyébként engem meg külön felháborít az a mondása, hogy elmegy 
Franciaországba, és azt mondja, hogy igen, Franciaország nem tartja be a maastrichti 
kritériumokat, de mit tehetünk, ilyenek a franciák. Nagyon jó kis mondás, főleg az 
elnök részéről. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Bizottság javaslata nem támogatható az első 
dokumentum alapján. Először a schengeni egyezményekben foglaltakat kell betartani 
és betartatni, aki nem tartja be, ki kell onnan zárni, meg kell újítani a schengeni 
rendszert, egyetértek vele, a dublini rendszert meg kell újítani, egyetértek vele, de 
nem fordítva, hogy előbb beszüntetem a jogszabályok betartását, majd utána elkezdek 
gondolkodni a javításon.  

Egyébként, amit pedig a Bizottság ennek kapcsán a relokációról meg az 
áttelepítésről mond, az meg külön felháborító. Erre pedig a Bizottságnak az Európai 
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Unió alapszerződésében semmifajta felhatalmazása nincs, külön fontos Magyarország 
számára, hogy az általunk is ratifikált emberjogi egyezmények és a genfi konvenciók 
alapján áttelepíteni, tömegesen kitelepíteni, reallokálni, satöbbi nem szabad senkit 
sem. Ezt mi is elfogadtuk egyébként, és abban a jogszabályban az is benne van, hogy 
függetlenül attól, hogy hogy hívják ezt a folyamatot, a tömeges kényszer-
lakhelyváltoztatás tilalmas minden formájában. Erre hívta fel a figyelmet egyébként 
az ombudsman is, amikor az Alkotmánybíróság előtt értelmezést kért erre a 
jogszabályra.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a kezdeményezést, amit az Európai 
Parlament és a Tanács kezdeményezett, és ennek az egyeztetése most az első 
dokumentum alapján zajlik, vissza kell utasítanunk pontosan az ebben foglaltak okán, 
ezért én támogatom azt a bizottsági határozattervezetet, amiben ez szerepel, hogy ezt 
utasítsuk el. (Dr. Harangozó Tamás jelzi, hogy szólni kíván.) Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök 

úr… 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bocsánat, vélemény. Nem határozattervezet, hanem 

vélemény. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Szerintem az 

alapvető kérdésekben egyetértünk, azt leszámítva, hogy továbbra is azt állítjuk, hogy 
közös megoldás kell, tehát lehet haragudni meg lehet mutogatni más tagállamokra, de 
szerintünk megoldást az adna, ha ezt közösen oldanánk meg. Ezt leszámítva azért - és 
nem akarok különösebb konfliktust nyitni, csak meg fogja érteni elnök úr is, hogy 
alapvető kérdésekben, ebben például egyetértünk, de azért - ilyen szavakat 
felelősséggel nem kell mondani, hogy kit kell kizárni, meg kit nem, elnök úr, 
merthogy amit Magyarország, még egyszer mondom, a koszovói menekültek ügyében 
tett, az alapján, amit ön elmondott, Magyarországot is ki kellett volna zárni az 
Európai Unióból. 

Az alapján, amit ön mond, hogy a dublini egyezmény szövegéhez 100 
százalékban ragaszkodni kell, és minden pontot be kell tartani, pont az ön kormánya 
az, amelyik világosan megüzente egész Európának, hogy nem tartja be a dublini 
egyezményt szó szerint, hanem a szelleméhez - vagy nem tudom, mihez - ragaszkodik, 
egy fikcióhoz, hogy ezek az emberek valószínűleg Görögországon vagy Bulgárián 
keresztül jöttek, és ott kellett volna őket regisztrálni. Nem! Ezeket az embereket 
például százezrével itt regisztráltuk Magyarországon, és a dublini rendelet szó szerinti 
betartása esetén ezeket az embereket ma ide kellene hogy visszatoloncolják. Ez egy 
rossz rendelet, elnök úr, ez egy betarthatatlan rendelet, és szerintünk ezt felül kell 
vizsgálni.  

Ebben vitatkozunk az előterjesztett anyaggal, amelyik azt írja, hogy ez a 
Dublin-rendelet tök jó, csak mindenkinek be kell tartania. Szemmel láthatóan, ha a 
tagállamokra van ez bízva, akkor valóban, ahogy ön is mondja, van, aki betartja, van, 
aki nem, és innentől kezdve az egész dominó borul. Ezért az egyetlen intézményes 
garancia, ha ezt nem bízzuk a tagállamok belátására, éppen anyagi vagy egyéb más 
dolgaira. De azzal maximálisan egyetértünk, amit a végén mondott, hogy nem lehet 
egy rendszert úgy felépíteni, hogy a végével kezdjük, és a különböző áttelepítési 
mechanizmusokkal, azt gondoljuk, hogy megoldjuk a kérdést.  
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ELNÖK: Nem értek egyet alelnök úrral, szerintem téved. Először is: ha egy 
európai ország nem tart be valamilyen európai jogszabályt, annak van egy rendje, 
tehát nem úgy van, hogy hopp, ma nem tartja be, holnap kizárjuk, hanem van egy 
kötelezettségszegési eljárás, van egy felkészülés a probléma megoldására, teljesen jól 
működik ez a mechanizmus.  

Magyarország egyébként, bár nem indult ellene ebben az értelemben 
kötelezettségszegési eljárás, pont a schengeni és a dublini egyezmények kapcsán 
egyáltalán nem indult, de egyébként, ha mi átesünk ezen a folyamaton, akkor már 
régen túl vagyunk rajta és megszüntetik a kötelezettségszegési eljárást, mert 
Magyarország ezeket a jogszabályokat betartja, kétségtelenül betartja. 

Valóban nem voltunk arra felkészülve, hogy egyik pillanatról a másikra, ha 
megindul egy ilyen menekülthadjárat, bár figyelemre méltó tény, hogy az MSZP 
ennek a jelenségnek a létét is tagadta. Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy nincs is 
menekültprobléma, ez fideszes trükk, hogy eltereljük a valódi problémákról a 
figyelmet, zárójel bezárva. És Kunhalmi Ágnes sem elnézést nem kért, sem nem 
mondott le a politikai pozícióiról ekkora tévedés kapcsán. Tehát valamilyen módon 
mégiscsak azt kell mondjam, hogy… (Dr. Harangozó Tamás: Tolmácsolom neki.) 
Nem, nem kell mondani. Az MSZP folyamatosan és következetesen migrációpárti és 
bevándorláspárti állásponton van, mindig is azon volt, nekünk más az elképzelésünk 
az életről. (Dr. Harangozó Tamás: Szavazzunk!)  

Mindenesetre az az állásfoglalás, pontosabban az az európai parlamenti és 
európai tanácsi rendelettervezet, aminek most a véleményezése, az 1-es dokumentum 
előttünk van, annak kapcsán kell állást foglalnunk. Ez ki van osztva? (Jelzésre:) 
Nincs. Van egy tervezet, amiről véleményt kell mondjunk, ami azt tartalmazza, hogy 
nem fogadjuk el ezt a rendelettervezetet, és azt a véleményt tolmácsoljuk, hogy ez 
nem jó, sem az áttelepítés, sem a kényszerlokáció meg mindegy, hogy hogyan hívjuk 
ezt relokáció, recetlement, satöbbi, satöbbi, és kifejtjük azt az álláspontot, hogy az 
egész menekült-, migrációs problémának az EU-n kívül, a gyökerénél kell megoldani 
a problémáját. Nem szeretnénk olyan rendszert, ami további szívóhatást gyakorol 
azokról a területekről, ahonnan jönnek a migránsok és szeretnénk, ha nem mosnánk 
össze - amit egyébként folyamatosan tesz az Európai Unió - a különböző kategóriákat: 
menekült, illegális migráns, legális migráns, legális bevándorló, és a többi, mert az 
egész kérdés megértését ez csak nehezíti. 

Ki az, aki elfogadja ezt a véleményt, ezt a bizottsági véleményt? (Dr. 
Harangozó Tamás: Elolvashatjuk?) Olvasási szünetet tartsunk? (Dr. Harangozó 
Tamás: Mert ezt elolvasnám, mielőtt véleményt mondunk, mert a foglalkozás célja, 
hogy a kormány álláspontját megvitassuk.) Nem, a foglalkozás célja… De ezt is 
lehet. A magyar parlamentnek ezeket a rendelettervezeteket véleményezni kell. Ezt a 
véleményezési jogot most pillanatnyilag a mi bizottságunk gyakorolja, tehát egy 
véleményt kell erről fogalmazni. Nem a kormányálláspontról, félreértés ne essék, 
hanem a Tanács és az Európai Parlament rendelettervezetéről. De természetesen 
hadd olvassa el alelnök úr, ennek semmi akadálya nincs. 

Egyébként pedig csak szeretném rögzíteni, hogy a Fidesz a maga részéről egy 
igen régi, még a római jogban megfogalmazott alapelvhez feltétlenül ragaszkodna, 
miszerint a jogszabályok be nem tartása senkinek sem keletkeztethet jogosulatlan 
előnyt, mert ellenkező esetben értelmetlenné válik a jogkövető magatartás teljes 
egészében, és az európai jogrendnek búcsút inthetünk. Kár, hogy az alelnök úr ezt 
szorgalmazza, én ezzel a magam részéről nem értenék egyet. (Dr. Harangozó Tamás: 
Elnök úr, ne forgassa már ki a szavaimat, legyen szíves.) Azért hadd mondjam el a 
véleményet. Lehet, hogy ön ezt kiforgatásnak véli, de folyamatosan arról beszél 
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egyébként, például a dublini egyezmények be nem tartása kapcsán, hogy azért, mert a 
dublini egyezményben és a schengeni egyezményben részes ország, Görögország nem 
tartja be a jogszabályt, ez neki előnyt keletkeztethessen, nekünk pedig hátrányt. Ez 
szerintem nem fogadható el, hiába beszél alelnök úr gunyorosan arról, hogy a dublini 
egyezmény szellemét tartjuk be. Nem a szellemét tartjuk be, hanem azt egyébként, 
hogy miután ezek az emberek kizárt, hogy repülőn ugortak volna le a magyar határra 
pont, ezért egyébként a görögök, mint ez közismert, fittyet hánynak a regisztrációs 
kötelezettségnek, de ebből Magyarország számára nem következhet hátrány és a 
görögöknek meg előny. Különben feladjuk ezt az elég régi római jogelvet. Remélem, 
hogy alelnök úr sem akarja feladni vagy a szocialisták. Bocsánat, kis olvasási szünet. 
(Dr. Harangozó Tamás: Nem tudom, hogy hogyan tud velem vitatkozni, elnök úr, 
ezt mondtam el az előbb. Ez valami genetikai kérdés, az biztos, vagy szokás, hogy 
nem figyel oda arra, amit mondok, csak csípőből támad.) Alelnök úr, ha ezt 
megszavazza, akkor önmagában még a Fideszbe való felvételében ne reménykedjen, 
de hogy a szocialistáktól kirúgják, az holtbiztos, de lehet, hogy az a cél. (Derültség.) 
Nem tudom. 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Ki az, aki támogatja a bizottság véleményét, ami egyébként 
elutasítja az 1-es dokumentumban megfogalmazott rendelettervezetet? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Az Európai parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet 
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról 
[COM (2016) 465; 2016/0222 (COD]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

Megyünk a másodikra. Vannak még meglepetések. Majd én megvédem azért az 
alelnök urat, és azt mondom, hogy derék szocialista, és teljesen mindegy, hogy miről 
van szó, minden pillanatban szidja a kormányt. (Derültség.) Majd később 
megvitatjuk ezt. 

A 2. számú dokumentum következik. Kormány? Ez a nemzetközi védelmet 
kérelmező befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szól. Egyébként ezt 
őszintén szólva nem is értem. Nem mond ez ellent teljesen véletlenül a genfi 
konvecióknak? Mert a genfi konveciók meghatározzák a nemzetközi védelem meg a 
befogadásra vonatkozó szabályok irányelveit. Tessék, öné a szó. 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem mond ellent, hiszen az irányelv 
eddig is hatályos volt az Európai Unióban, tehát valamilyen szinten ez működött. A 
három következő dokumentumnál inkább ilyen korszerűsítésről volna szó. Nem 
annyira fontos dokumentum, inkább technikai kérdéseket vitatnak meg ezekben a 
dokumentumokban. Itt is, hogy az EU-ban legyen egy egységesebb befogadási 
körülmény, ezért próbál jobban harmonizálni a javaslat esetleg. 

De emlékszünk arra, hogy a Bizottság ezeket két csomagban bocsátotta ki, és 
bizony azt gondoljuk - és visszatérve egy picit a „vissza Schengenhez” elvhez -, nem 
biztos, hogy a Bizottság egész alaposan gondolt át mindent, ezért most szakértői 
szinten a menekültügyi munkacsoportban vitatják meg az egyes cikkeket, hogy 
pontosan melyik az, amelyik a módosított irányelv alapján megfelelő lehetne. 
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Kérdések, hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Arra gondoltam, hogy emlékeim szerint a genfi menekültügyi 
konvenció, meg amikor mi azt ratifikáltuk, az úgy szól, hogy minden ország, amikor 
menekültjogot ad valakinek, tehát oltalomban részesíti, akkor a saját gazdasági 
teljesítményéhez, erőforrásaihoz és az abban az országban szokásos életfelfogáshoz 
arányosan kell egyébként, hogy ezeket az embereket letelepítse, óvja, védje, ellássa.  

Tehát magyarul, nem valami nemzetközi „living standard” van a genfi 
konvencióban, hanem minden országra azt mondja, hogy ha egy szegény ország ad 
oltalmat valakinek, akkor ott olyan körülmények vannak. Ha azt mondja ez a tanácsi 
rendelet vagy kezdeményezés, hogy harmonizált és méltó körülményeket kell 
biztosítani a menekülteknek, ez most itt kifejezetten a menekültekre vonatkozik, nem 
az illegális migránsokra meg nem az illegális határátlépőkre, de a menekültekre, 
tekintettel arra, hogy mondjuk, a német meg a magyar életszínvonal közötti 
különbség jelentős, de mondhatnám most bármelyiket, akkor ezt hogyan kell 
harmonizálni? Ez azt jelenti, hogy a németek vigyék le, vagy mi vigyük fel? Azt 
mondták a Litvániába kényszerbetelepítettek, hogy visszamennek Németországba, 
mert nekik a litván ellátás kevés. Ezért mondom, hogy ezt nem tudom értelmezni, 
segítsen ebben. 

 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök 

úr, a genfi konvencióval kapcsolatban tökéletesen igaza van. Igaza van azokban az 
érvekben is, amiket elmondott. Sajnos sokszor mi sem tudjuk értelmezni, és ez az 
Európai Unió Tanácsában is mindig vita, hogy ha azonos sztenderdeket akarunk 
kialakítani, nyilván arra nincs lehetőség, hogy a kisebb gazdasági erővel rendelkező 
országok majd felhúzzák az elvárásokat, mondjuk, egy német vagy svéd szintre, meg 
különben miért is húznák fel, hiszen nincs egy örök igazság, amiben azt mondjuk, 
hogy a német vagy pedig a svéd ellátás a követendő példa. Inkább azt mondjuk, hogy 
az ellátás semmiképpen se legyen jobb a menekültek részére sem, mint azoknak az 
állampolgároknak, akik egyébként már az Unió állampolgárai, és saját jogon 
dolgoztak, nagyon sok mindent megtettek annak érdekében, hogy bizonyos szintű 
ellátásra jogosultak legyenek.  

Ha ez az ellátás ezen túlnő, mint ahogy látjuk napjainkban Németországban és 
Svédországban is, akkor ez hozza magával azt, hogy mindenki oda akar menni, és 
mivel mindenki oda akar menni, egy idő után ott már teher. Ez az idő már eljött, ezért 
próbálnák ezeket az embereket egyre inkább visszanyomni azokba az országokba, 
ahol ők nem akarnak lenni. S nagyon helyesen mondta, hogy ez egy pullfaktor 
ezekben az országokban, viszont ebben a kérdésben még mindig folyamatos vita van a 
fejlettebb gazdasági lehetőségekkel bíró országok és a kevésbé fejlett gazdasági 
lehetőségekkel bíró országok között. Tehát emellett, hogy ez technikai jellegű dosszié, 
nyilván egy ilyen elméleti kérdést is magában hordoz. 

 
ELNÖK: Én csak ezért mondtam, hogy Magyarország esetén, ha a genfi 

konvenciókhoz ragaszkodik, azt ratifikáltuk, ilyen kötelezettséget nem szívesen 
vennék magamra, mert nem tudom, hogy mihez harmonizáljam a körülményeket. És 
ha valamivel lehet igazán türelmetlenséget vagy indulatot kiváltani a menekültekkel - 
még egyszer mondom, nem a migránsokról van szó, hanem a menekültekről van szó, 
aki a migránsok töredéke -, az az, hogy ha itt elkezdünk harmonizálni, akkor 
előfordulhat, hogy egy frissen menekültjogi státust szerzett ember nagyobb ellátást 
kap a magyar államtól, mint egy 40 évet ledolgozott nyugdíjas, aki mégiscsak 
hozzátett valamit a közös produkcióhoz. Ez aztán olyan elemi felháborodást vált ki, 
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hogy ez igazán, azt gondolom, az indulatokat gerjeszti. Ezért mondtam, hogy legyünk 
ezzel óvatosak. Tessék! 

 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mi tárcaszinten erre nagyon figyelünk, 
hiszen az álláspontunk ugyanez, ez nagyon pontos, ezért mi a tárgyalások során 
parlamenti fenntartást is tettünk, tehát semmiféle kötelezettséget mi a tárcánál nem 
fogunk vállalni anélkül, hogy a parlament ehhez a jóváhagyását ne adta volna. 
Ráadásul ez még irányelv is, ami olyan - nyilván pontosan tudja elnök úr, nem azért 
ismételem, hanem mert vannak mások is a teremben -, hogy majd egy átültetésre 
kerülő jogszabályra kerül sor, ha sikerül ebben valamikor megállapodni, és nyilván 
már a tárgyalások során mi ezt megpróbáljuk kiszűrni, hiszen ismerjük az 
álláspontot, de mivel ezt még át kell ültetni a magyar jogrendszerbe, még ott is 
lehetnek egy lépcsőben értelmezési problémák.  

De ez valóban így van, ahogy elnök úr is mondta: mi nem akarjuk a német 
színvonalat biztosítani, sőt, nem akarunk magasabb színvonalat biztosítani a 
menekülteknek sem, mint azoknak az állampolgároknak, akik itt a társadalom 
építésében nagyon sokat tettek, és mi szakmai szinten is kifejezetten figyelünk ezekre 
a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Nekem azzal a tervezettel, amit most itt a bizottság tárgyal, van még 

egy problémám. Ha menekültekről van szó - csak szeretném, ha ezt pontosítanánk -, 
ha Magyarország megadja a menekültstátuszt valakinek, akkor az illető mozgását 
tekintve épp olyan jogokkal rendelkezik, mint a magyar állampolgár. Ez azt jelenti, 
hogy schengeni állampolgárrá válik azonnal, és holnap elmegy, és azt mondja, hogy ő 
konkrétan Münchenben szeretne lakni, bár konkrétan Magyarországon kapott 
menekültjogot. Onnan tudom, hogy ez nem képtelenség, hogy a Magyarországon 
menekültes szerződést kötött emberek döntő többsége Németországban lakik ma már 
és nem Magyarországon. Ebben az esetben viszont felvetődik a kérdés: akkor mit is 
harmonizálunk? Úgyis elmennek, akármit harmonizálunk. Nem értem ezt a 
felvetését. Értem én, hogy miért mondja ezt a Bizottság, ez Magyarország 
szempontjából értelmezhetetlen.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Van-e más hozzászólás ehhez a kérdéshez? (Nincs jelzés.) 
Akkor kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e azt a véleményt, ami úgy fogalmaz, 
hogy a visszaélések megnehezítésével kapcsolatos elemei a második dokumentumban 
az Európai Parlament és a Tanács irányelvének támogathatóak, viszont a 
munkaerőpiacra lépésnek meg általában az ellátási színvonalnak a harmonizálása 
ilyen értelemben értelmezhetetlen számunkra, úgyhogy azt nem támogatjuk, mert ott 
a genfi konvenciót tartjuk irányadónak. Akkor ezt majd át kell írnunk ennek 
megfelelően, hogy ezt írjuk bele. Ezt támogatja a bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) 
Hat igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek 
nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes 
menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a 
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, valamint a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i, 
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2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet tervezete [2016/0223 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

A 3. számú dokumentum következik. Tessék! 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök 

úr, én nem kommentálnám igazából ezt a dokumentumot. Ugyanaz az álláspontunk 
ennél is, mint az előzőnél, ahogy elnök úr is mondta: azt a dokumentumot, ami a 
kedvezőbb rendelkezéseket alkalmazná, mi nem támogatjuk. A kedvezőbb 
rendelkezések megszüntetésében, ha a dokumentum esetleg továbblépne úgy, hogy 
több korlátot jelöljenek meg a menekültstátuszért folyamodóknak, például, aki 
közbiztonságra, nemzetbiztonságra veszélyt jelent, annak megszüntetik a 
menekültügyi kérelmét, státuszt nem kaphat, illetve együttműködési kötelezettséget 
állapítanak meg a kérelmező számára, azt gondoljuk, ez egy olyan kategória, amely 
előrelépés.  

Továbbá annak a vizsgálatát is mi javasoltuk támogatni, hogy a belső védelmi 
alternatívát kötelezővé tegyék az egyes tagállamok részére, ami annyit jelent, hogy egy 
ország területén nem biztos, hogy az egész ország területén üldözésnek van valaki 
kitéve, tehát vizsgálni kell, hogy az adott országon belül vannak-e olyan területek, 
ahol az adott személyt nem üldözik, és ebben az esetben akár ott kapjon a származási 
országában védelmet attól a hatóságtól, amely erre jogosult, és ilyen alapon úgy 
gondoljuk, ha ezt kötelezővé tennék, vizsgálat tárgyául, az ebben a dokumentumban 
például előrelépést jelentene.  

 
ELNÖK: Ezzel egyetértek. Ki kíván szólni? (Jelzésre:) Alelnök úr! 

Hozzászólás 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Szerintem egy nagyon fontos része ez, ahogy a kormány részéről is elhangzott, hogy a 
menekültstátusz elbírálása szempontjából legyen - amiről beszéltünk, meg amit az 
első dokumentum is tartalmazott - világos és egyértelmű szabály, hogy kinek, hogyan 
és mint kell ezt megtennie. Ahogy elhangzott itt az együttműködési kötelezettség, meg 
nyilván, aki például bűncselekményt követ el, az elveszítse a jogát, tehát kezd egy 
racionális irányba elindulni ez a kérdés, és ez abszolút támogatható. 

Amit a kormány leír, az egy értelmezhető probléma, csak szerintem erre nem 
az a megoldás, hogy elutasítjuk, hanem az, hogy meg kellene próbálni elérni, hogy ez 
a rendelet valamilyen szempontból rugalmasabban kezelhesse. Mindjárt lefordítom 
magyarra: itt az Ukrajna területén lévő magyar állampolgárok esetleges menekülése 
esetén lévő pozitív diszkriminációról beszélünk, hogy ez a rendelet elvileg ezt kizárná. 
Én ezzel a magam módján maximálisan egyetértek, vannak speciális helyzetek 
Európában, ezt néhány háború és néhány teljesen elmebeteg béke garantálja nekünk, 
hogy ilyen körülmények között éljünk, ettől még a helyzeten nem változtat, és 
szerintem minden nemzetnek joga, hogy például a saját nemzettársait segítse egy 
ilyen helyzetben. Ezt a részét értem, de szerintem akkor ezen kéne változtatni.  

Azzal viszont nem értünk egyet - és ezért fogok tartózkodni -, hogy általában 
ennek az a megoldása, hogy tagállami hatáskörbe kerüljön ez a kérdés, mert azt 
gondolom, a mi kérésünk nem az, hogy az általános európai szinthez képest akarunk 
mi rosszabb körülményeket másoknak, hanem azt mondjuk, hogy az általános 
európai normákhoz képest akarunk magunknak jogot fenntartani, másoknak, például 
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határon túli magyaroknak ennél pozitívabb vagy több jogot és lehetőséget 
biztosítsunk. Szerintem ettől függetlenül összeurópai szinten egy közös védelmi 
jogszabályi háttér megalkotása és betartatása fontos lehet. Nagyon egyszerűen 
próbálom magyarul mondani: azt kéne elérni, hogy Magyarország vagy minden 
tagállam ettől pozitív irányba eltérhessen.  

Azt viszont garantálni kellene, hogy egyetlen tagállam se térhessen el negatív 
módon. Tehát csak kizárólag tagállami hatáskörbe szerintem nem indokolt, már csak 
azért sem, még egyszer mondom, mert az első perctől kezdve azt mondjuk, hogy ezt 
közös erőfeszítéssel lehet megoldani. Tehát ennél tartózkodni fogunk. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Ki az, aki az elhangzottaknak 
megfelelően ezt az állásfoglalás-tervezetet támogatja? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

Egy tartózkodás mellett a 3-as tervezetet is elfogadtuk. 

A nemzetközi védelem megadására vonatkozó közös eljárás 
létrehozásáról és a 2013/32/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló javaslat [COM (2016) 467 final 2016/0224 (COD] 
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

A 4-es dokumentum jön. Kormány? 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, elnök úr, a szót. Nem kívánom ezt külön kommentálni. 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Ha jól látom, ez azt célozza, hogy a nemzetközi védelem megadására 
vonatkozó szabályokat egységesítsük minden tagállamra vonatkozóan? 

 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, 

hogy közelítésre kerüljenek a jogszabályok. Igen. 
 
ELNÖK: Ez önmagában még támogatható is. A probléma az, hogy az 

elképzelése, mondjuk, a svéd államnak vagy a magyar államnak vagy a szlovák 
államnak a nemzetközi védelem megadására vonatkozó feltételekről, azért egy 
jelentős eltérést mutat. Nem gondolom, hogy a svédeké a jó példa. (Dr. Hegyaljai 
Mátyás: Én sem gondolom.)  

Akkor tulajdonképpen ez egy ilyen „wishful thinking”? Tehát, hogy jó lenne az 
az irányelv, hogy ezeket közelítsük egymáshoz? 

 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Igazából most is hatályos az EU-szabályozás, és mondok egy példát. A határidőkben 
például nagyon eltérők most az eljárási határidők, szinte követhetetlenek. Ha valamit 
vissza akarunk utasítani, mondjuk, egy menekültügyi kérelmet, azzal egy csomó időt 
veszítünk, ami alapján a menedékkérő bármit tehet menet közben. Tehát egyszerűen 
nincs lehetőségünk arra sem, hogy ésszerű időn belül lefolytassuk ezeket a 
szabályokat. 

A most hatályos szabályokat próbálja a javaslat egy ésszerű határidővé 
formálni. Viszont itt az a nehézség ebben, hogy szívesen megmondanám azt elnök 
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úrnak, hogy hogyan látom szakmai szempontból ezt, miután már hallottam az egyes 
tagállamok észrevételeit, hogy ők hogyan közelítenek ehhez a kérdéshez, de még a 
menekültügyi munkacsoportban sem került igazából megvitatásra ez a téma. Ha jól 
tudom, talán most pénteken lesz az első ülés, ahol ez egyáltalán asztalra kerül, és 
egyáltalán általánosságban azt fogjuk tudni, hogy hogyan viszonyulnak a tagállamok 
ehhez a témához. Tehát nincs semmilyen olyan - az is lehet, hogy egy csomó másik 
tagállam is azt mondja, hogy így ez a javaslat, amit a Bizottság benyújtott, ebben a 
formában nem kezelhető, értelmetlen. Tehát nem igazából találnak ebben a 
kérdésben úgy fogódzót. 

Mi a mi szempontunkból úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi hatályos 
szabályozáshoz képest azokat az elemeket, amelyek most a menekültügyi eljárást 
megnehezítik, és ehelyett ésszerű határidők vannak bevezetve vagy mondjuk, eljárási 
garanciák, például olyan, hogy a menedékkérőt kötelezzük a hatósággal való 
együttműködésre, kapcsolattartásra, nyilván van joga a tolmácsolásra is meg a 
személyes meghallgatásra, ezek olyan technikai kérdések, amikre azt gondoltuk, hogy 
nézzük meg, alakítsunk ki egy általános álláspontot; figyeljünk arra, hogy a 
menedékjogi eljárás során, itt az eljárásról van szó, minél inkább szűkítsük le azt a 
kört, ahol a menedékkérők vissza tudnak élni az eljárás során. Ezt vizsgálja meg a 
javaslat alapján nyilván, mivel sajnos az Európai Unió úgy működik, hogy kötve 
vagyunk a Bizottság javaslatához. Lássuk meg, hogy mit akar a Bizottság, mutassák be 
a dokumentumot, nézzük meg, mit mondanak a tagállamok, és ha valóban egy ilyen 
menedékkérelmi eljárást lehet gyorsítani, akkor nézzük meg ennek a lehetőségét, nem 
is az, hogy foglaljunk állást, nyilván ebben a pozícióban. Viszont már most vannak 
olyan kérdések, amelyekre már azt mondjuk, hogy szerintünk kérdőjeles, és nem 
igazából tudjuk támogatni, például ilyen, hogy rendeleti szinten szükséges-e 
szabályozni. Majd a Bizottság válaszát várjuk, mert Magyarország például szakmai 
szempontból azon az állásponton van, hogy ezt nem szükséges rendelet újtán 
szabályozni. De mondom, hogy igazából ez volt a hozzáállásunk a csomagnak ehhez 
az eleméhez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, Harangozó Tamás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azokat a szakmai 

észrevételeket, amit az anyagban lehet olvasni, például erről a remek ötletről, hogy a 
rendőrségnek is legyen feladata a menekültügyi kérelmek befogadása és 
nyilvántartásba vétele, ezt maximálisan támogatjuk. Lehet, hogy vannak olyan 
tagállamok, ahol ez nem okoz problémát, bár ezt sem hiszem el. Ez egy életben nagy 
valószínűséggel kivitelezhetetlen javaslat a mi megítélésünk szerint is; pont úgy 
egyébként, mint az, hogy élettársaknak való emberek egymás nevében nyújthassanak 
be kérelmet, és nagyon jól írja az anyag, hogy ez például az embercsempészetnek egy 
melegágya lehet, amit maga a jogszabály tesz lehetővé. Tehát ezekkel mind 
egyetértünk. 

A legsarkalatosabb pont megint az elvi problémámból adódik. Tehát, hogy a 
Bizottság maga rendeleti úton a közös európai döntéshozatali mechanizmus alapján 
döntse el, hogy ki a biztonságos harmadik ország és ki nem, ez egyik sarokköve 
annak, hogy utána mi fog történni. Ezt mi akkor tudjuk elfogadni, amit az előbb 
elmondtunk, ha van egy közös európai határvédelmi és menekültügyi rendszer saját 
uniós ügynökséggel, végrehajtással, ami garantálja, hogy Európa minden külső 
határán egyformán kezelik a helyzetet. Addig én is azt gondolom, hogy életveszélyes 
ezt a kérdést kiadni a tagállam kezéből, ami azért hangzik furcsán, mert nyilván az 
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elvi álláspontunkkal ellentétes lehet elvileg, de gyakorlatilag meg - még egyszer 
mondom - az a kérdés, hogy ha ez az új közös szabály feláll, akkor elfogadhatónak 
tartjuk, ha nem, akkor nem. És ennek örömére egyébként ezt az előterjesztést fogjuk 
támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt bizottság, van-e még hozzászólás? (Nincs 

jelzés.)  

Határozathozatal 

Ha nem, akkor támogatja-e a bizottság a bizottsági állásfoglalás-tervezetet? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúan támogattuk. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Uniós Áttelepítési 
Keretrendszer létrehozásáról és az 516/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló javaslat [COM 
(2016) 468; 2016/0225 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

Ha jól látom, az utolsó dokumentum pedig az 5. számú. Kormány? 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Ez az áttelepítési keretrendszer, melyre úgy gondolta a 
Bizottság, hogy leválasztja abból a csomagból, amit már említettem, hogy két 
ütemezéssel, május 4-én és július 13-án mutatott be a nyáron, mert úgy tűnt 
számukra, hogy ez egy olyan különálló téma - ugye, az előzőek azért mind 
kapcsolódtak a dublini rendelet módosításához -, tehát ez egy különálló téma, 
amelyet tudnak kezelni, és talán a szlovák elnökség alatt gyorsabban tudnak haladni.  

Azonban ez az elgondolás nem történt meg, nem tudtak gyorsabban haladni 
ebben a témában, sőt lassabban tudtak haladni ebben a témában, úgyhogy 
gyakorlatilag ebben sem tartunk még sehol sem. Munkacsoporti szinten kerül ez is 
majd tárgyalásra. Itt az a lényege, hogy éves uniós áttelepítési terv lenne. Azt tudjuk 
pontosan, hogy mi semmiféle kötelező áttelepítésben nem kívánunk részt venni. A 
sarokponti elem, az egyik - van több is természetesen -, hogy ez kötelező vagy 
önkéntes. Ezt a témát már a Miniszterek Tanácsától kezdve nagyon sok szinten 
elméletileg vitatták napirendi pontként, és ez értelmezési kérdés. Volt, aki úgy 
értelmezte, hogy ez önkéntes. Volt, aki úgy értelmezte, hogy kötelező is lehet. Mi 
viszont úgy gondoljuk, hogy addig, amíg a szövegben nem jelenik meg expressis 
verbis, hogy önkéntes alapon történhet az áttelepítés, addig a mi részünkről ezt nem 
támogatnánk. 

Általánosságban úgy gondoljuk, ha nekünk ebben nem kell azonban részt 
venni, mivel önkéntes, talán nem kellene akadályozni a többi tagországot abban, ha 
ők szeretnék egymás között az embereket átvenni, illetőleg harmadik országból 
átvenni, mert az áttelepítésnél erről van szó, akkor ám tegyék, de ezt Magyarország 
számára ne tegyék kötelezővé. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Alelnök úr! 

Hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nagyon röviden: támogatjuk a javaslatot 
és pontosan abból az indokból, hogy az a rendelet, amiből nem derül ki, hogy 
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önkéntes vagy nem, az értelmezhetetlen mindenféle szempontból. Az elvi álláspontot 
meg már az első szavazásnál is elmondtuk, tehát ilyen kötelező kvótát önmagában 
nem támogatunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e, aki még hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) 

Osztjuk a kormány álláspontját. A kötelező betelepítési kvóta - mindegy, hogy most 
éppen milyen lánykori nevét használjuk -, az minden szempontból elfogadhatatlan, és 
megengedhetetlen, hogy ilyen ködös utalások alapján kelljen vélelmezni, hogy vajon 
mit akar valami jelenteni vagy mit nem akar jelenteni, hogy a szolidaritás önkéntes 
alapon történik, ezek nekünk nem iránymutatók. 

Tehát az 5. számú tervezetet, amit az Európai Unió Tanácsa meg a Parlament 
kezdeményezett, nem tartjuk elfogadhatónak semmilyen szinten. Most abba nem 
menve bele, hogy egyébként az egész teljesen értelmetlen, megvalósíthatatlan, 
satöbbi.  

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a bizottsági véleményt? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönjük a részvételt, további jó munkát 
kívánunk. (Dr. Hegyaljai Mátyás és munkatársa távoznak az ülésről.) 

A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett 
tagjainak megsegítéséről szóló H/12851. számú határozati javaslat  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) és képviselőtársai önálló indítványa  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 10. napirendi pont következik: döntés tárgysorozatba vételről. Két 
tárgysorozatba-vételi döntésünk van. Az egyik, ha jól látom, dr. Tóth Bertalan és 
képviselőtársai által kezdeményezett országgyűlési határozati javaslat, a Honvéd 
Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett tagjainak megsegítéséről szóló 
országgyűlési határozati javaslat.  

Az előterjesztők részéről kíván valaki szólni? (Dr. Harangozó Tamás 
jelentkezik.) Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. A helyzet rendeződni látszik, még ha másfél év 
után is, de az elnök úr nyilvánosság előtt elmondott szavaiból is kiderült - mert az 
előterjesztésükből nem derül ki -, hogy a kifizetés elnyújtva, három félév alatt vagy 
három részletben fog talán megtörténni. Tehát a parlament előtt jelenleg tárgyalt és a 
honvédség részéről már elfogadott, és a rendvédelmi rész részéről jelenleg tárgyalt, 
ma is napirenden lévő javaslat időbeli garanciát nem ad arra, hogy mikor és hogyan 
lesz kifizetve, csak a jogi kereteit nyitja meg ennek.  

Mi a javaslatunkat, amit most már többedszerre nyújtunk be, azért is tartottuk 
fönn, mert ebben van egy nagyon fontos rész, hogy a magyar Országgyűlés konkrét 
dátumot ad a magyar kormánynak - 2017. január 31-ét -, hogy ezt a pénzt a 
károsultaknak eljuttassa. Ezt a garanciát szeretnénk, ha a Honvédelmi bizottság is 
magáévá tenné, és támogatná elnök úr is meg a Fidesz-frakció is, hogy ez konkrétan 
és egyértelműen egy konkrét határidőig ki legyen fizetve az embereknek. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megvallom őszintén, tekintettel arra, hogy ez a kérdés 
éppen most van a parlament előtt, és szerintem megoldódik, a tárgysorozatba vételt 
értelmetlennek látom, a határidővel meg nem értek egyet, mert egyébként még annak 
a felmérése is, hogy ki jogosult, ki nem jogosult, milyen alapon, milyen összeggel, 
nem végezhető el egy hónap alatt, ez pontosan kiderül az adatokból. Annál is inkább 
nem végezhető el, ugyanis itt mind a kettőről van szó, a Honvéd Egészségpénztárról, 
ami a honvédeket érinti, meg ami a Hszt. alá tartozó személyeket érinti. Tehát 
ezeknek egy részénél meg kell nézni, hogy kapott-e kártérítést, milyen nagyságban és 
hogyan érintett. Én azt gondolom, hogy a két javaslat - az egyik, amit a Hjt. 
önmagában kezelt, a másik pedig a Hszt., amit Németh Szilárd képviselőtársammal 
adtunk be, ezt a kérdést rendezi. Én azt gondolom, hogy ezeket a határozatijavaslat-
tervezeteket felesleges tárgysorozatba venni, tehát én nem fogom támogatni.  

Határozathozatal 

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor döntsünk. 
Ki az, aki a H/12851. számú határozati javaslatot tárgysorozatba vételre 

ajánlja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem ajánlja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással nem vettük tárgysorozatba.  

A Magyar Honvédség létszámhiányának megszüntetéséről szóló 
H/12852. számú határozati javaslat  
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP) és képviselőtársai önálló indítványa  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Gondolom, ugyanez vonatkozik a következőre, ami a 12852-es. Ez a honvédség, 
az előző volt a Hszt. (Közbeszólások.) Ja, bocsánat, igazatok van.  

Tehát ez a honvédség létszámhiányára vonatkozó határozati javaslat 
tárgysorozatba vétele. Alelnök úr, kíván szólni? (Dr. Harangozó Tamás: Igen.) 
Tessék! 

Hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén a mai napon volt napirenden a honvédség 
létszámkeretének papíron való növelése, amit most éppen a Honvédelmi 
Minisztérium beterjesztett. Továbbra is azt állítjuk, hogy teljesen megkérdőjelezhető 
és hiteltelen az a javaslat mindaddig, amíg teljesen nyilvánvalóan, egyértelműen a 
Honvéd Vezérkar főnöke által bevallottan és a számokból, a költségvetési törvényből 
és egyéb más számokból nyilvánosan is látható módon óriási létszámhiány van a 
jelenleg engedélyezett létszám tekintetében. Ezt nem pontosan értjük, és nem is 
kaptunk rendes indokolást, hogy miért szükséges ezervalahány fővel megemelni 
papíron azt a létszámot, ami jelenleg is több mint ötezer fővel kevesebb, mint ami 
engedélyezve van. Tehát attól, hogy az engedélyezett létszámokat emelgetjük, attól 
egy darabbal több katona nem lesz, csak a papíron még nagyobb hiány fog tátongani. 

Ez a javaslat, amit már egy éve is beadtunk - nyilván most úgy adtuk be, hogy a 
dátumokat módosítottuk, mert egy év alatt nem történt ebben az ügyben sok minden 
-, azt a célt szolgálja, hogy a meglévő, engedélyezett létszám végre legyen, ha nem is 
100 százalékban, de legalább megközelítőleg 100 százalékban feltöltve. Ennek 
érdekében a magyar Országgyűlés a kormánynak konkrét határidőket, feladatokat tűz 
ki, hogy a tiszthelyettesi, tiszti állományt hogyan kéne különös és komoly 
erőfeszítéseket is téve feltölteni. Nem a papírokat gyártani, nem a létszámkereteket 
különböző papírokban átírogatni, hanem ténylegesen a Magyar Honvédség létszámát 
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feltölteni, ami óriási probléma. Ezt még maga a miniszter úr is elismerte itt az éves 
meghallgatásán. Ezért amellett szeretnék érvelni, főleg itt, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság tagjainak, hogy támogassák a javaslatot, és legyen egy egyértelmű 
határidő a magyar kormány számára, hogy ezt a problémát kezelje. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel hallgattam alelnök úr 

fejtegetését, és ez az igazi hozzáállás, hogy hagyjuk abba a papírgyártást, hozzunk 
határozatot, már meg van oldva minden. (Derültség.) Elég, hogy csak papíron 
toldjuk-foldjuk! Határozatot hozzunk, az már mennyivel sokkal jobb! Esetleg akkor 
ne írjuk le papírra, hanem valamilyen más hordozóra (Dr. Vas Imre: 
Elektronikusan.), és akkor már minden meg van oldva, például elektronikusan, akkor 
tódulni fognak a katonák a honvédségbe, ez teljesen nyilvánvaló, mert eddig az 
tartotta vissza őket, hogy papírra voltak leírva a számok.  

Alelnök úr, szerintem ez az a típusú határozat, amit én sokat tudok még 
beterjeszteni, például nemsokára kezdeményezem, hogy a parlament hozzon 
határozatot arról, hogy a Loki minden bajnokin rúgjon legalább két gólt, és majd 
akkor meglátjuk, hogy mi lesz. (Derültség.) A komolyságomat szeretném megőrizni, 
de ez így nem orvosolja a problémát, mert attól még, hogy most Tóth Bertalan és 
képviselőtársai kezdeményeznek ilyen határozati javaslatot, attól félek, hogy a 
honvédségbe tóduló tömegek nem fognak ugrásszerűen növekedni meg csökkenni 
sem, tehát ez nem ezen múlik. A honvédség egyébként most is nagy erőfeszítéseket 
tesz - időnként a miniszter is be szokott számolni róla -, hogy hogyan próbálják ezt 
feltölteni. 

De van a javaslattal egy másik probléma: viszont békeidőben kényszersorozást 
nem lehet végezni, és ez a határozati javaslat sajnos egy olyan alternatívát tartalmaz, 
amikor ezt meg kellene csinálni, amit szerintem nem szabad. Én ezért azt gondolom, 
hogy én nem fogom támogatni a tárgysorozatba vételt. De mondom, a fő ok nem ez; 
mert szerintem az, hogy rossz megfogalmazás, aminek ilyen értelmezése lehet, ettől 
aztán tényleg nem fognak többen jelentkezni a honvédségbe. De kívánatos lenne 
egyébként a létszámokat feltölteni, ezt magam is szorgalmazom. 

Ha például Tóth Bertalan és képviselőtársai jelentkeznek a honvédségbe 
sorkatonaként, mármint szerződésesként, azzal sokkal több ember fog beáramlani a 
honvédségbe, mint a határozati javaslattal. Egyébként esetleg teszek erre javaslatot, 
nem tudom, mit szól hozzá képviselőtársam. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Két dolog kiderült a hozzászólásából. Egy: nem vette a fáradságot, hogy ezt 
az egy oldalt elolvassa, tehát olyanról beszélt, amiről fogalma nincs. Ez világos, 
különben nem beszélt volna ekkora marhaságokat, ahogy ön fogalmazott az előbb, 
pedig ezek óriási marhaságok voltak, elnök úr.  

A határozati javaslat világos feladatot tűz határidőkkel a magyar kormány 
számára, nem a Loki focicsapatnak, hogy mit rúgjon gólt vagy mit nem, hanem annak 
a kormánynak, amely a magyar parlamenttől kapja a felhatalmazását, és adhat neki 
bármilyen feladatot, hogy a hatáskörében és hatalmában lévő kérdésben milyen 
döntéseket hogyan hozzon meg. Ezek pedig a következők. Akkor fölolvasom, hogy 
egyszer essünk túl rajta, hátha ön is megváltoztatja a véleményét. A legénységi 
állomány létszámának feltöltése… 

 
ELNÖK: Itt van a kezemben, ne fáradjon, csak a jegykönyv kedvéért… 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Az, hogy 10 
százalékkal megnövelje a tisztképzésbe beiskolázott hallgatók létszámát, vagy 20 
százalékkal megnövelje az altisztképzésre beiskolázott hallgatók létszámát az 
iskolában, elnök úr, az nem béljóslás, az nem focimeccsre való tippmixelés, hanem az 
egy döntés, aminek vannak következményei, például az, hogy több tisztet meg több 
altisztet képzünk ki a következő év során, ezért csökkenni fog a létszámhiány. 

Az pedig, hogy ön elhumorizálja: persze, nyilván szocialista javaslat, tehát nem 
lehet komolyan venni, de hogy ön azt a problémát elhumorizálja meg elüti, hogy 
szégyenszemre több mint 20 százalékos létszámhiány van a mai napig a Magyar 
Honvédségnél úgy, hogy hat éve kormányoznak, és természetesen mindent 
helyrehoztak már, amit az elődeik tönkretettek, az hogyan van, elnök úr?  

És amikor egy ilyen kérdést benyújtunk, amiben semmi pártpolitika nincsen, 
hanem felismerve azt, hogy komoly problémák vannak a világban, és az a minimum 
lenne, hogy a békeidőben garantált létszámot végre kezdjük el feltölteni, akkor 
szerintem erre nem lehet ilyen választ adni, elnök úr. Még akkor sem, ha ön azt állítja, 
hogy nekünk nincs jogunk ahhoz, hogy valamilyen javaslatot tegyünk. Ugyanis a 
helyzet sokkal komolyabb és sokkal rosszabb annál, hogy ezt így elpoénkodjuk. És 
igen, attól, hogy önök a fel nem töltött létszámot megnövelik, attól semmi más nem 
fog nőni, csak a hiány. Attól, amit mi leírunk, hogy hogyan lehet ezt kezelni, és milyen 
lépéseket kellene tennie a Magyar Honvédségnek, hogy ez a helyzet megoldódjon, az 
meg szerintünk egy érdemi javaslat. Az tény és való, hogy mind a kettő papíron van, 
ezért elnézést kérünk, legközelebb majd füstjelekkel fogjuk beadni a javaslatainkat. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, csak hogy tisztázzuk: az országgyűlési határozati javaslati 

forma mégiscsak kötelező a kormányra nézve. (Dr. Harangozó Tamás: Igen.) Tehát, 
ha ezt elfogadnánk, akkor a következő a helyzet; de az állampolgárokra nem kötelező, 
tudja? Ezért, ha elfogadnánk, mondjuk azt, hogy az Országgyűlés felhívja a kormányt, 
hogy gondoskodjon a Magyar Honvédség állományának feltöltéséről oly módon, hogy 
a legénységi állomány tényleges létszáma 2018. január 31-én haladja meg a 7100 főt, 
és mégsem jelentkeznek az emberek, hogy ezt feltöltsék, akkor nem lehetséges 
máshogy végrehajtani ezt a határozati javaslatot, csak kényszersorozással. Alelnök úr, 
ez békeidőben tilos. Mire akarnak javaslatot tenni? Hogy állapítsunk meg valami 
hadiállapotot, hogy ez legálissá váljon, vagy kifejezetten illegális, törvénysértő 
magatartásra hívja fel a kormányt az MSZP-javaslat? 

Ezért mondom, hogy igazából, alelnök úr, jobb, ha ezt a humor eszközeivel 
kezeljük, mert tudja, ez olyan - mert ez nagyon durva, amit ide leírnak, és a józan ész 
szabályait teljes mértékben nélkülözi. Például, hogyan hajtsa végre a kormány azt, 
hogy a 2017-18-as tanévtől legalább 10 százalékkal növelje meg a tisztképzésbe 
beiskolázott hallgatók létszámát, ha nem jelentkeznek annyian? Megint csak 
kényszerintézkedéssel, alelnök úr. Az megint tilos. Értse már meg, hogy vannak 
dolgok, amelyek nem önmagukban azon múlnak, hogy az MSZP fogcsikorgatva és a 
fogzománcot sűrűn hullajtva a hajtókára, leír valami szöveget. Ezért mondtam erre 
utalva - és a Loki sem attól rúg meccsenként két gólt, hogy az önkormányzat ezt 
rendeletben előírja vagy sem. 

Az már értelmes dolog lett volna, alelnök úr, csak azt meg nem merik leírni, 
hogy amennyiben 2018. január 31-én nem haladja meg a 7100 főt a legénységi 
állomány létszáma, akkor az újonnan jelentkezők havi javadalmazása legyen 
1 500 000 forint nettó. Mert az egy végrehajtható dolog, költségvetés, és a többi, csak 
nem tudom, hogy ezt akarjuk-e csinálni. Mert lennének eszközök arra egyébként, 
hogy adott esetben ezt feltöltsük, csak azok meg megint azok az eszközök, amelyek 
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rávilágítanak ennek a problémának a lényegére, hogy addig, amíg a hadseregben való 
szolgálás önkéntes alapon történik, és egy önkéntes hadseregről van szó, addig az a 
mozzanat nem hagyható ki, hogy valaki vagy akar jelentkezni katonának vagy nem 
akar. És ha nem akarnak, akkor ilyen eszközökkel nem tudjuk nekik előírni. 

Ezért mondom, hogy ez a javaslat nem alkalmas a tárgyalásra. (Jelzésre:) De 
mindjárt már ebben nem fogunk egyetérteni, tisztelt alelnök úr. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Biztos, hogy nem fogunk egyetérteni, mert amit ön mond, az persze jól 
hangzik, csak nem igaz. Amikor a magyar kormány hozott egy döntést, hogy 3000 új 
rendőrt kell felvenni, talán egy éven belül, nem, három hónapot mondtak - mondjuk, 
az tényleg nevetséges volt -, és határvadász századokat kell ezekből fölállítani, és ma 
meghallgattuk, hogy éppen hol tart a dolog, akkor nem hiszem, hogy 
kényszersorozásról van szó a rendőrségnél, elnök úr. És egyébként 3000 új rendőr 
felvétele - miközben a Bv.-intézeteknél új Bv.-munkatársak felvétele is zajlik, aközben 
itt arról beszélünk, hogy összességében 2000 embert kell felvenni, és ehhez a Magyar 
Honvédségnek különböző eszközökkel mindent meg kell tennie. Szó nincs 
kényszersorozásról, mint ahogy szerintem az országos rendőrfőkapitány beszámolója 
sem arról szólt, hogy kényszersorozással fogdossák össze a rendőrnek való embereket. 
Nem igaz, hogy nem megoldható, elnök úr, és nincsen benne természetesen - mielőtt 
bárki félreértené, nyilvános ülésen vagyunk - semmiféle kényszersorozásról 
egyetlenegy szó sem. 

Egy utolsó kérdésem van önhöz, elnök úr. Akkor az 1. pontban tárgyalt, a 
létszám keretszámainak megemelésével mit old meg a kormány? Abban segítsen 
akkor nekem, legalább megfejteni. Tehát, amikor most beismeri, hogy a meglévő 
eddigit sem tudják, és ezek szerint nincs is eszközük, hogy feltöltsék, akkor az, hogy 
megemelik 1700-zal papíron a létszámot, a létszámkeretet, az engedélyezett keretet, 
az mit fog most megoldani, és akkor arra mi szükség van éppen? Hátha azt meg tudja 
mondani elnök úr, és akkor én is megértem, hogy mi a probléma. 

 
ELNÖK: Nem fogok most előadást tartani arról önnek, hogy mit jelent egy 

létszámkeret-emelés, meg mit jelent az, hogy ténylegesen feltölteni a létszámokat. A 
keretemelés egy lehetőség, ami kijelöli a kívánatos létszámot, de nem jelenti azt, hogy 
egyébként a kormány kötelezettséget vállalt napra pontosan, hogy ezt a 
keretlétszámot mikor tudja kitölteni, mert erre nem lehet kötelezettséget vállalni.  

Hasonlóképpen a helyzet az, hogy amikor a 3000 határvadász felvételéről vagy 
új felvételéről döntött a kormány, akkor sem azt mondta, hogy és ezt három hónap 
alatt, különben nem tudom, mi lesz, hanem megkezdte a munkát. Majd azt lehet 
egyébként javasolni, ha az MSZP a probléma megoldására törekszik, nemcsak a 
habverésre, hogy egyébként adott esetben olyan eszközökön gondolkodunk, 
amelyeknek a használatára a kormány figyelmét felhívjuk vagy kötelezzük rá, ami 
segíthet ezen a problémán. De azok nem ilyen határidő-rögzítések, mert annak ilyen 
értelemben semmi értelme. De szerintem ezt a vitát nem fogjuk tudni azzal az eséllyel 
folytatni, hogy meggyőzzük egymást, én azt látom. Tehát inkább szavazzunk! 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Ki az, aki azt javasolja, hogy tárgysorozatba vegyük ezt a 
határozati javaslatot? Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki azt mondja, 
hogy ne vegyük tárgysorozatba? (Szavazás.) Hat nemmel a bizottság nem javasolta. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a részvételt, véget ért a bizottsági 
ülés. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 57 perc) 

 
 

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 
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