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Napirendi javaslat  

 

1. Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/5416. szám)  
(Részletes vita)  
(Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/5416/1.) 
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Meghívottak 
 

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt az ülést megnyitnám, mindenkitől szeretnék 
egy kis türelmet kérni, mert a megérkezett módosító indítványoknak a 
háttéranyagokba való bedolgozása még folyamatban van, és még körülbelül tíz perc 
kell ahhoz, hogy ez elkészüljön. Ezt jelezték számomra, úgyhogy mindenkitől 
szeretnék még tíz percet kérni az ülés megkezdéséig. Köszönöm szépen.  

 
(Szünet: 14.05 - 14.20) 

 
Szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer. Gulyás Gergely elnök úr nincs 

most itt, úgyhogy engem kért meg arra, hogy ezen az ülésen őt helyettesítsem.  
A háttéranyag ugyan még nem készült el, de a módosító javaslatok 

rendelkezésre állnak, egyrészt most néhány példány kiosztásra is került, másrészt 
azok felkerültek az információs rendszerre is. Azt javaslom, hogy ennek ellenére 
kezdjük el az ülést, tudunk ennek megfelelően is dolgozni, hiszen látjuk magukat a 
módosító indítványokat is egyben.  

Az ülést megnyitottam ennek megfelelően.  
Ismertetem a helyettesítési rendet: Mengyi Roland képviselőtársunk 

Rubovszky György számára adott meghatalmazást, Selmeczi Gabriella Jakab István 
számára, Révész Máriusz Salacz László számára, Gulyás Gergely az én számomra, 
Nagy László Dunai Mónika számára, Balla György Horváth László számára, Ágh Péter 
Mátrai Márta számára, Tapolczai Gergely Nyitrai Zsolt számára, Galambos Dénes 
Vejkey Imre számára, Bóna Zoltán Vas Imre számára, Vécsey László Hadházy Sándor 
számára, Tóth Bertalan Harangozó Tamás számára.  

Megállapítom, hogy húszan vagyunk jelen az ülésen, ennek megfelelően az ülés 
határozatképes.  

Írásban kiküldtük a napirendi javaslatot. Ennek megfelelően ennek az ülésnek 
egy napirendi pontja van: az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a 
migrációval összefüggő törvények módosításáról szóló T/5416. számú törvényjavaslat 
részletes vitája.  

Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki egyetért a napirenddel. Kérem, most 
szavazzunk ebben a kérdésben! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett a napirendet 
elfogadtuk.  

Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a 
migrációval összefüggő törvények módosításáról szóló T/5416. 
számú törvényjavaslat  részletes vitája  
(Kivételes eljárás keretében)  

Szeretettel köszöntöm az államtitkár urat… (Jelzésre:) Ügyrendi kérdésben 
Harangozó képviselőtársunké a szó.  

Dr. Harangozó Tamás ügyrendi felvetése 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, 
hogy akkor most pontosan értsük, miről fogunk tárgyalni, ha nincs háttéranyag, tehát 
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ügyrendileg meg a szabályunk szerint ez hogyan van, mert nem szeretném, ha valami 
komolyabb jogi hibát követnénk el.  

A másik kérdésem pedig az, hogy az ülést valaki zárt üléssé minősítette-e, és ha 
nem, akkor az ajtó előtt toporgó magyar sajtót miért nem engedi be a teremszolga.  

 
ELNÖK: (A Terembiztos Szolgálat munkatársa felé: Bocsánat, már voltak 

bent, ugye? - Jelzésre:) Voltak benn… 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Tehát nincs igénye senkinek rá, hogy 

bejöjjön, ez az oka.  
 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Oké. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A háttéranyag egy segítő anyag, de nem feltétlenül szükséges anyag, 

rendelkezésre áll, és frakciónként mindenki kapott is most ebből az anyagból, több 
módosító javaslat kiosztásra került, ennek megfelelően a módosító javaslatok, ha 
megnézik, rendelkezésre kell hogy álljanak.  

Az alszámok tekintetében a 2-10. anyagokról van szó. Ez három csomag 
tulajdonképpen: egyrészt a Kósa Lajos által előterjesztett módosító javaslatok, 
másrészt a Harangozó Tamás képviselőtársunk által előterjesztett módosító 
javaslatok, valamint több, jobbikos képviselő által előterjesztett módosító javaslat.  

Amennyiben az ügyrendi kérdést e tekintetben tisztáztuk, akkor az államtitkár 
úrnak megadom a szót az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Módosító javaslatonként? Mert akkor a 2. az első módosító javaslat, a 2. sorszámút 
támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mehetünk tovább az összes anyagon.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

összes többit nem.  
 
ELNÖK: Bocsánat, Rubovszky képviselőtársunk ügyrendi kérdésben kér szót, 

ugye?  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): A kereszténydemokrata frakció nevében 

szeretnék egy példányt kapni a módosítókból, ha lehet.  
 
ELNÖK: Egy pillanat, adjuk. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 

Végigmehetünk a módosító javaslatokon természetesen. Öné a szó, államtitkár úr.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 2. 

számú módosítót támogatom, a 3.-at nem, a 4.-et nem, az 5.-et nem, a 6.-at nem, a 7.-
et nem, a 8.-at nem, a 9.-et nem, a 10.-et nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor a vitát megnyitom. 

(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselőtársunké a szó.  
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Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Először szintén technikai jelleggel kérdezném, semmi érdemi nincs 
benne formai szempontból, hogy az 1. ponttal vajon mi történt, vagy nem is volt, vagy 
nincs soha 1., vagy… 

 
ELNÖK: Az 1. a kivételességi javaslat.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Értem, köszönöm szépen. Ha a 2. számút 

nézzük, ez Kósa Lajos képviselőtársunk módosító javaslata, aki 13 oldalas módosító 
javaslatot nyújtott be. Biztos vagyok benne, hogy az elnök úr nagyon szorgalmasan 
dolgozott az elmúlt órákban, három óra alatt 13 oldalas módosító javaslatot nyújtott 
be, 28 pontban kívánja módosítani a magyar kormány által előterjesztett, egyébként, 
ha jól sejtem, az itt ülő államtitkár úr kezei munkáját is dicsérő kormány-
előterjesztést, ami 55 pontból áll összesen; 55 pontból. Ezeket most 28 pontban Kósa 
Lajos átírja, mert el van rontva helyesírási szempontból, el van rontva kodifikációs 
szempontból, el van rontva nyelvhelyességi szempontból, legalábbis a saját maguk 
által beterjesztett törvényjavaslat indokolása szempontjából. Jogtechnikai 
pontosítások, hatálybalépés időpontja, átszámozások vannak benne, ragozások, 
bekezdések, hivatkozások átszámozása található ebben a javaslatban - még egyszer 
mondom, 28 pontban az 55-ből.  

Január vége óta tudja a magyar Országgyűlés, hivatalosan egy zárt honvédelmi 
és rendészeti bizottsági ülés óta, hogy nagyon nagy baj van Magyarországon. Amikor 
ezt a törvényjavaslatot benyújtották, több mint hat hónap után - több mint hat hónap 
után! - a Belügyminisztérium a kormány nevében, hat hónap után ideadnak egy 
törvényjavaslatot, aminek majdnem minden második pontját pontosítani és átírni 
kell, mert vagy jogtechnikai vagy helyesírási hibáktól hemzseg, és mindezt úgy 
csinálják kivételes eljárásban, hogy higgyük el, hogy most 3 óra alatt minden hibát 
kijavítottak, és hétfőn nagyon nyugodtan szavazhat a parlament erről a javaslatról. 
Mert bizony isten, több hiba ebben a törvényjavaslatban nem lesz, és nem majd a 
jogalkalmazás idején fog kiderülni, hogy további óriási problémákat fog okozni, hogy 
ez nincs végiggondolva, vagy nincs ember, aki elolvasta vagy mondjuk egy 
számítógépes helyesírási programon átfuttatta volna a magyar kormány részéről.  

Szerintem ez a 28 pontos javaslata Kósa Lajosnak mindent elmond arról, hogy 
milyen felelőssége van a magyar kormánynak abban, hogy idáig jutott az ország 
ebben az ügyben. Hogy nem csináltak semmit az elmúlt hat hónapban; hogy 
plakátozáson, vitanapon és különböző politikai kampányokon kívül a kormányzáshoz 
biztos nem értenek. A kommunikációhoz remekül, a kormányzáshoz egyáltalán nem. 
És pontosan tudjuk, hogy ez a javaslat - és majd a részleteibe belemegyünk a 
módosító javaslatok tekintetében is, amik már érdemiek - semmit nem fog változtatni 
azon, hogy ugyanazzal az apparátussal, ugyanazzal a technikai felszereltséggel, 
ugyanazzal a hiányos, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alá tartozó 
infrastruktúrával, ugyanazzal a hiányos rendőrségi infrastruktúrával és 
humánlétszámmal azt akarják nekünk beadni, hogy ez az apparátus és ez a létszám 
képes és alkalmas lesz hosszú távon ezt a helyzetet úgy fenntartani, hogy ez az 
apparátus és ez a létszám egy 2008. évi, 2000-3000 fő közötti migrációs bevándorlási 
létszámra volt beállítva, hogy ezek az emberek hosszú távon tudják kezelni azt, hogy 
százezer ember megjelenik a magyar határon.  

Önök szerint egy ilyen törvényjavaslat egy nap alatt történő elfogadása fogja 
megoldani a problémát. És többek között - az önök törvényjavaslata szerint - a 
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valahány hónap múlva, majd fél év múlva vagy valamikor felálló kerítés fogja 
megoldani azt a problémát, hogy naponta jönnek a jelentések, hogy hány száz ember 
jelenik meg itt a határon. Addig mi fog történni, képviselőtársaim és tisztelt 
kormány?  

Az MSZP javaslata itt van a parlament előtt. Meggyőződésünk, és nincs benne 
pártpolitika, hogy nem lehet kezelni ezt a helyzetet anélkül - és ez az önök 
törvényjavaslatából is kiderül -, hogy azonnali pénzügyi, technikai és 
létszámfejlesztést hajtsunk végre a rendőrség határrendészeti részlegén, akár a 
közterületi részlegén, de leginkább a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál, de 
egyébként, teszem hozzá, ha kell, akkor az ÁNTSZ vagy más állami szervek 
közegészségügyi rendszere tekintetében is, ahol - erről majd később fogok beszélni - 
borzalmas állapotok vannak, és elképesztő felelőtlenség zajlik a magyar kormány 
részéről ebben az ügyben is. Ez a 2. számú módosító javaslat maga a szégyenpecsét 
ezen a törvényjavaslaton.  

A 3. számú módosító javaslatban szeretnénk elhagyni egy passzust, ami a mi 
megítélésünk szerint… Nézem, egy perc türelmet kérek szépen. Nem tudom, hogy a 
fideszes képviselőtársaink tüzetesen végigolvasták-e ezt a javaslatot, de itt megjelenik 
egy olyan új fogalom, hogy a menedékkérőt kérelmére nem magánszálláson - 
gondolom, nem ez a leggyakoribb -, ennek hiányában nem befogadóállomáson, 
közösségi szálláson vagy más szálláshelyen, hanem meghatározott megye 
közigazgatási területére fogják kijelölni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök ezzel a javaslattal fogják rászabadítani ezeket 
a szerencsétlen embereket a magyar lakosságra. Önök most törvénybe fogják írni, 
hogy egyébként kijelölhető például Csongrád megye, Bács-Kiskun megye vagy 
bármelyik másik megye közigazgatási területe mint lakhely, szálláshely. Azon belül 
majd az utcát is megmondják? Vagy a települést? Vagy a főteret, hogy hol kell majd 
százaknak meg ezreknek tanyázni, mindezt azért, mert egyszerűen beismerik, hogy 
nem akarják vagy nem képesek kezelni ezt a helyzetet?  

Itt nemcsak arról van szó, hogy ki kinek az emberi jogaiért aggódik a 
bevándorlók oldaláról! Hát kezdjenek már egy picit aggódni a magyar állampolgárok 
jogaiért meg biztonságáért is! (Közbeszólások a fideszes képviselők körében.) E 
szerint a javaslat szerint önök a nyílt utcára fogják kiengedni a bevándorlók, 
ideérkező menedékkérők tömegeit! Ez van ideírva: meghatározott megye 
közigazgatási területét jelöli ki szálláshelyként. Melyiket? A Margitszigetet? Vagy a 
Parlament és a Fehérház közötti részt? Vagy melyiket fogják kijelölni szálláshelyként, 
tisztelt képviselőtársaim? (Közbeszólás a fideszes képviselők körében: A Botka 
lakását vagy… - Közbeszólások.) Nagyon viccesen mondják, de szerintem egyébként 
nem áll messze a valóságtól, majd akkor idézhető lesz itt, Szűcs Lajos képviselőtársam 
már mondja is, hogy majd Botka László magánlakását meg majd Szegedet fogják 
kijelölni. Nem csodálkoznék rajta, mert amit önök ezzel az üggyel csinálnak, annak a 
mélységébe simán belefér ez is. (Dr. Szűcs Lajos: Tükör!)  

Azt kérnénk, hogy ezt a pontot gondolja végig a Fidesz-frakció és a fideszes 
képviselők is, hogy egyáltalán tudják-e, ami benne van, és ők biztos, hogy akarják-e, 
hogy innentől kezdve a magyar kormány majd eldönthesse, hogy szálláshelyeken 
lesznek ezek a bevándorlók vagy illegális határátlépők és menedékkérők, vagy a nyílt 
utcán kijelöli majd nekik a kormány, hogy hol legyenek. Döbbenetes! Ennek az 
ellenkezőjéről beszélnek nekünk hónapok óta! 

A másik, pontosan ilyen típusú kérdés: önök azt akarják ebbe a törvénybe 
beleírni, hogy 24 órát meg nem haladóan a befogadóállomásokról engedély nélkül 
kimehet mindenki. Ma ugyanis - és erről beszélünk hat hónapja mindenkinek, 
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médiának, Országgyűlésnek, senkit nem érdekel, ez mutatja, hogy mennyire igazunk 
van -, a mai szabályok szerint engedély nélkül senki nem mehet ki a 
befogadóállomásokról egyetlen percre sem. Akkor árulja el nekem valaki, hogy 
például Tasnádi László belügyi államtitkár a Honvédelmi bizottság ülésén miért azt 
jelenti be, hogy egy albán család a Margitszigeten lakik, és miért nem azt, hogy 
lemondott a Belügyminisztérium vezetése. A mai szabályok szerint albán család 
életvitelszerűen nem tartózkodhat a menedékkérelmi eljárás alatt a Margitszigeten. 
Az arra járó első rendőrnek el kéne tőle kérni a befogadóállomás írásos engedélyét, 
hogy ő elhagyhatta az állomást. Nyilván nincsenek ilyen engedélyek, mert nem 
csinálnak semmit, hagyják, hogy ezek az emberek kimenjenek a táborból, és az ország 
különböző területein felbukkanjanak vagy leginkább hagyják el az országot nyugat 
felé. (Dr. Mátrai Márta: Ha nem is volt táborban, akkor mi van?) Ha nem is volt 
táborban, akkor meg el kell vinni a táborba, ez van a törvényben. (Dr. Mátrai Márta: 
El is vitték!) Tisztelt Képviselőtársaim! Ma ez van a törvényben. (Közbeszólások.) Ma 
ez van a törvényben, hogy ha engedély nélkül elhagyta, meg kívánja hiúsítani az 
eljárást - tisztelt Mátrai Márta, el kell olvasni a törvényt (Dr. Mátrai Márta: 
Elolvastam.) -, akkor őrizetbe kell venni, nyilvánvalóan az eljárás lefolytatása alatt 
ennek a lehetősége ma is fennáll, csak nem csinálnak semmit hat hónapja. 
(Közbeszólások.) 

Ez a javaslat most arról szól, hogy ez fő szabály legyen. Önök most ezt akarják a 
törvénybe beleírni, hogy egyébként engedély nélkül 24 órát meg nem haladóan el 
lehessen hagyni a befogadóállomást, aztán majd isten tudja, hogy ki és hol fog 
megjelenni, de onnantól kezdve már nem lehet bizonyítani, hogy a 
befogadóállomásról mikor és hogy ment el. Ezért a mi javaslatunk az, hogy ezt 
hagyjuk el; azok, akik az önök által előírt új 15 napos gyors eljárás alatt állnak, addig a 
15 napig ne legyenek engedély nélkül kiengedve a táborból. Mi is ezt mondjuk. 
Akiknek viszont érdemben elkezdik hosszabb távon a kérelmét elbírálni, azoknak 
pedig legyen lehetőségük elhagyni a tábort azzal a szabállyal, amit önök itt leírtak, de 
mindenkinek fő szabályként nem, mert ez is beismerése annak, hogy nem az ügyet 
akarják megoldani, hanem a tehetetlenségüket akarják törvénybe foglalni. 

A másik módosító javaslatunk a 4. számú. Itt két részre szeretnénk fölhívni a 
figyelmet egyáltalán a módosító javaslat benyújtásával kapcsolatban; nyilvánvalóan 
tudjuk, hogy ezt senki nem fogja támogatni önök közül, mert a javaslat lényegét 
kérdőjelezi meg. Az egyik az, hogy ezzel az eljárással, amit önök leírtak itt most, az 
alapvető tisztességes eljáráshoz való jogot sem biztosítják, mind azzal a bekezdéssel, 
hogy három nap alatt lehet beadni kérelmet, mind azzal, hogy a jogerős bírósági ítélet 
megszületése előtt ki lehet toloncolni majd a menedékkérőket. Tehát mire esetleg 
megtudná, hogy a bíróság mégiscsak neki adott igazat, és egyébként a magyar 
hatóságok teljesen törvénytelenül tiltották ki innen - most leegyszerűsítve, nem a 
konkrét jogi kifejezést használva -, addigra ő már valószínűleg hetedhét határon túl 
lesz valamelyik másik országban. Tehát a kézbesítést sem tudom, hogy képzelik el 
például egy kitoloncolt esetében, hogy majd hogyan fogjuk értesíteni, hogy ja, bocs, 
egyébként lett volna jogod itt lenni, csak sajnos már kihajítottunk innen téged. Az 
ellenkezőt sem tudom, hogy fogják kézbesíteni, de teljesen mindegy. Olyat mi nem 
hallottunk, hogy biztosítunk valakinek bírósági felülvizsgálatot, de annak a 
felülvizsgálatnak az eredményét már Magyarország területén nem várhatja meg. 

Ami a jobbikos javaslatokat illeti: nem fogjuk ezeket támogatni. Azt, hogy a 
közmunkaprogramba menedékkérőket be lehet vonni, mi is megkérdőjelezzük, csak 
nem e miatt az 1939-es időszakokat idéző indokolás miatt, amit a Jobbik ide leírt, 
hanem azért, mert egyszerűen kivitelezhetetlen lesz, teljesen kivitelezhetetlen lesz, 
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hogy a migránsokat abba a magyar közmunkaprogramba belevonjuk, amibe a 
magyarok sem férnek bele, és egyébként is olyan, amilyen. Egyébként meg 
technikailag teljesen kivitelezhetetlen, és kizártnak tartjuk ezt a lehetőséget, hogy 
bekerüljenek a közmunkaprogramba. Azt, hogy egyébként az ő ellátásuk során, vagy 
ahol őket a megítélésünk szerint az eljárás lefolytatása során emberi körülmények 
között, de biztonságos körülmények között kell elhelyezni, ott biztosítson nekik a 
magyar állam munkát, és járuljanak hozzá az ő ellátásukhoz, ezt senki nem kétli, hogy 
korrekt megoldás. De hogy ez hogy lesz a magyar közmunkarendszerbe beillesztve, 
szerintem önök se tudják, csak így tudnak miről beszélni. De majd meglátjuk. 

Ami a Jobbik további javaslatait illeti, azokat nem támogatjuk azon okok miatt, 
amiket az előbb elmondtam, és most azért nem megyek végig rajta, mert szerintem 
teljesen egyértelmű. Itt egyébként a Jobbik a 9. számú módosító javaslatával 
pontosan azt a törvényhelyet módosítja, amire mi hat hónapja hivatkozunk, ami úgy 
szól, hogy ha nincs, nem tisztázott az állampolgársága, a menedékjog iránti kérelem 
alapjául szolgáló tények és körülmények megállapítása érdekében, ha e tények és 
körülmények az őrizet mellőzése esetén nem állapíthatók meg, satöbbi, ezekben az 
esetekben őrizetbe lehet venni, a Jobbik ezt kívánja fő szabállyá tenni, és egyébként a 
közegészségügyi okot hozza be. Ehhez szeretnék két mondatot mondani. Az, hogy 
milyen közegészségügyi veszélyt jelentenek az ideérkezők, szintén lehet valós 
probléma. Én múlt héten voltam Pécsen egy tudományos konferencián, ahol ezzel 
foglalkozott a szakma. Ott egy orvos kutató a kormánytól kapott adatok alapján 
világosan bemutatta diagramon, hogy például a tavalyi évben, 2014-ben az ideérkező 
menedékkérők 6, azaz hat százalékánál lettek egyáltalán a legalapvetőbb 
szűrővizsgálatok elvégezve. Hat százalékuknál. A negyvenvalahányezer ember 94 
százalékáról fogalmunk nincsen, hogy milyen állapotban, milyen betegséggel vagy 
betegség nélkül érkezett hazánkba. És ebből én nem azt a következtetést vonom le, 
amelyek néha elhangoznak, hogy a ruhájukhoz nem szabad nyúlni - mert mintha 
állatokról beszélnének néha -, hanem azt, hogy mind az ideérkezők, mind a magyar 
állampolgárok tekintetében nem hiba, hanem bűn, hogy például a közegészségügyi 
ellenőrzés feltételeit ma Magyarország nem biztosítja. Fogalma nincsen a magyar 
kormánynak egyébként ilyen szempontból, hogy Magyarországra milyen veszélyt 
jelent ez.  

De ennek nem az az oka, hogy valaki bevándorláspárti vagy nem, hanem az, 
hogy a befogadóállomásokon egyszerűen nincs sem kapacitás, sem pénz, sem ember 
erre. És az a csodálatos eljárás van ma, hogy a háziorvosi vizsgálaton kívül egyébként 
ráküldik ezeket az embereket arra a magyar egészségügyre, ahol a magyar 
állampolgárok - nem a bevándorlók, hanem a magyar állampolgárok szintén a 
magyar kormány okán - hónapokat meg éveket várnak egy vizsgálatra vagy egy 
műtétre.  

Értsék meg, elfogadhatunk egy ilyen törvényt, de ha nem teremtik meg 
anyagilag annak a feltételeit, hogy ezt valóban, még egyszer mondom, a magyar 
emberek biztonságát garantálva és az ideérkezők emberi jogait is egy időben 
garantálva tisztességesen levezényeljük, akkor ez a törvényük az égvilágon semmit 
nem fog érni. További káosz lesz, hacsak nem ez a magyar kormánynak egyébként a 
valódi célja, mert akkor további fantasztikus javaslatokat lehet majd behozni ide, a 
parlament elé. 

Mi azt kérjük önöktől, hogy ezt gondolják végig. Ez a törvényjavaslat - 
megítélésünk szerint legalábbis - azt, ami az indoklásában le van írva, nem fogja 
elérni. Hogy mit akarnak vele elérni, arról néha-néha, őszintébb pillanatában a 
miniszterelnök, persze, beszél, de akkor meg azt kéne beleírni a törvénybe is: föl kéne 
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mondanunk minden nemzetközi szerződést, és egyébként azt kéne mondanunk, hogy 
Magyarország itt akkor, köszöni szépen, befejezte ezek végrehajtását.  

De leginkább a mi megítélésünk szerint azt a javaslatunkat, ami azonnali 
pénzügyi, technikai és humánlétszám-segítséget ad a szerveknek, el kéne fogadnia a 
magyar kormánynak. Előbb-utóbb úgyis rá fog kényszerülni. Azt a javaslatunkat, ami 
a menekültekkel szembeni fellépés helyett az embercsempészekkel szembeni fellépést 
és nagyon kemény büntetőjogi fellépést jelenti - a Btk.-szigorításunk itt van a Ház 
előtt -, azt kéne önöknek is támogatniuk, ha arra egyetlenegy érvet tudnak mondani, 
hogy ezt miért nem támogatják, azt nagyon szívesen venném. Most jelent meg: a most 
meghozott bírósági döntések majdnem kizárólag felfüggesztett börtönbüntetéssel 
elintézik ezeket az ügyeket, és ezek az emberek valószínűleg folytatják tovább áldásos 
tevékenységüket.  

A mi megítélésünk szerint a jogalkotónak ilyenkor kell lépnie, lehet lépnie, sőt, 
kötelessége lenne lépni, hogy szigorúbban büntessük, már az előkészület is 
börtönbüntetéssel járjon, és ha kell, a jogalkalmazónak is üzenjen a jogalkotó, hogy 
ezekben az ügyekben nincs bocsánat, és nincs feltételes szabad lábra bocsátás, és 
nincs semmi más, hanem azt, aki ebből az ügyből nyerészkedni akar és 
bűncselekményt követ el, azt hosszú időre keményen börtönbe zárjuk. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kucsák László képviselőtársunké a szó. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit. Érdeklődéssel hallgattam Harangozó Tamás felszólalását, megszólalását. 
Ez egy gyújtó hangú és részletgazdag beszéd volt, amely megítélésem szerint nagyon 
takarékosan bánt az igazsággal. Ha a tényeket és a vélelmeket arányítjuk egymáshoz, 
akkor a vélelmek győztek túlnyomó és igen egyöntetű aránnyal. Emlékezetébe 
idézném a képviselő úrnak, mert többször tett említést arról, hogy önök már mennyi 
ideje beszélnek erről a problémáról, én viszont azt tudom felidézni, hogy önök 
hónapokkal ezelőtt még a probléma létét sem akarták elismerni. Önök álproblémának 
minősítették ezt az egész ügyet. 

A kormányoldal pedig már akkor azt fogalmazta meg, hogy ha nemzetközi 
színtéren gyors, belátható időn belül megvalósuló megoldás nem kínálkozik, nemzeti 
szinten akkor is cselekedni kell ebben az ügyben. Hogy ennek milyen lépései voltak, 
azt nem ismertetem önnel. (Dr. Harangozó Tamáshoz:) Mosolyogjon nyugodtan, 
örülök, hogy ilyen jókedve van, süt a nap, legyen boldog! Viszont a tények makacs 
dolgok, és ha ezeket veszi figyelembe és, mondjuk, a tényekkel összeveti a legutóbbi 
időből választmányi elnökük, Botka László megnyilatkozását - aki a városával 
kapcsolatban azt mondta, hogy ott semmi különösebb problémát nem tapasztal ezzel 
a jelenséggel összefüggésben -, akkor úgy gondolom, van mit összefércelniük a saját 
pártjuk területén.  

Ennél viszont sokkal fontosabb az, hogy itt egy létező problémával van 
dolgunk, ismerjük a számokat, ismerjük az adatokat, az ideit az eddigi időszakig 
terjedően, a tavalyit és az elmúlt évek adatait. Ezeket nyilván ön is áttekintette, tehát 
itt hathatós megoldásra van szükség. Éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes a 
tényekre és a valós dolgokra koncentrálni, és ha ezt megteszi, akkor higgye el, hogy 
előrébb jutunk ebben a kérdéskörben.  

Egy konkrét módosító, illetve pontosító javaslatom is lenne. Arra kérném a 
tisztelt bizottságot, hogy a Kósa Lajos által benyújtott módosító javaslatból, annak a 
12. pontjánál a 47. §-ra vonatkozó (3) bekezdéssel összefüggésben a „rövidebb 
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időtartamú eljárásnak nincs helye” után egy vesszőt iktassunk be, utána pedig egy 
„azt” szót, és így lesz pontos a szöveg megítélésem szerint. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jegyeztük a módosító javaslatot. Lukács László 

képviselőtársunké a szó.  
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!  
Átböngészve az előbbi módosítást, visszaeveznék mégis oda, ahonnan kezdtük, 

méghozzá először is első kanyarban az államtitkár úrtól szeretném megkérdezni, hogy 
a tárca álláspontja szerint a Jobbik módosító javaslatai miért nem voltak 
támogathatóak. Erről lényegében egy rövid szöveges indokolást jó lenne, ha adna. 

Másrészről szeretném mindenki figyelmét felhívni rá, hogy Z. Kárpát Dániel 
képviselőtársam még az elmúlt hónap közepén nyújtott be egy önálló 
törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amelyben egyébként hasonló kérdésekről 
rendelkezett volna, és hasonlóan elébe menve ennek az égető problémának, gyors 
megoldást adhatott volna. Örültünk volna neki, ha ez gyorsan a Ház elé juthatott 
volna, legalább olyan gyorsan, mint ez a törvényjavaslat. Erre csak azért hívtam fel a 
figyelmet, mert ez már régebb óta vár, és a Jobbik akkor is határozottan ugyanezeket 
a javaslatokat tette le az asztalra, és ugyanez volt az álláspontja. 

De hogy végig is menjek egy részén ezeknek a módosító javaslatoknak, rögtön 
az 5. módosító javaslattal szeretném kezdeni. Ez volt az a vitatott, és MSZP-s 
képviselőtársunk úgy fogalmazott, hogy 1939-et idéző módosító javaslat. Úgy 
gondolom - és visszautasítom azt, hogy ön ezek szerint ezt túl szigorúnak találja -, 
hogy a helyzet ennyire radikális és ennyire rosszak a körülmények. Azt meg kár lenne 
elhallgatni, hogy az a lehetőség, hogy a közmunkaprogramban - ugyanis itt a 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb törvények 
módosításáról van szó - részt vegyenek, az nem öncélúan lett belefoglalva, hanem 
pontosan azért, mert eddig is nagyon komolyan, ezt ön is elismerte, ellenőrizhetetlen 
az ideérkező személyek mozgása. Ha lehetőséget biztosítanánk, hogy ők 
munkavégzésben részt vegyenek, túl azon, hogy egyébként hozzájárulnának ahhoz a 
költséghez, amit okoznak az államnak, de ha ehhez hozzájárulnánk, akkor még 
ellenőrizhetetlenebb lenne álláspontunk szerint a mozgásuk.  

Végső soron pont az lenne az üzenete, amit a kormány tiltani akart vagy amit 
üzent szerintem a magyar állampolgároknak, hogy a bevándorlók elveszik az önök 
munkáját. Ezzel tényleg elveszik az önök munkáját, legalábbis a társadalom jó 
részének tényleg elvennék. Arról nem is beszélve, hogy egy munkavégzéshez, a 
munkavégzés folyamataihoz, az elvégzendő munkához tolmácsra lenne szükség, 
hiszen úgy gondolom, nagyon kevesen tudnak ezeknél a foglalkoztatóknál olyan 
nyelven, amit használnak. Tehát mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ennek az 
elhagyása indokolt, és ezért is javasoltuk ezt az 5. módosító javaslatban. 

Ami a 6. módosító javaslatot illeti, az az anyagi fedezet biztosítására 
vonatkozik, itt a pénz lefoglalásáról van szó. Mi a lehetőség helyett kötelezettséget 
javasolnánk, pontosan azért, hogy minden egyes eseten ne csak egy viszonylag puha - 
vagy mondhatjuk azt, puha - szabályként állna ez elő lehetőségként, hanem egy igazi 
kötelezettség lenne. Tehát minden egyes esetben külön indokolást, külön méltánylást 
igénylő helyzet figyelembevétele nélkül, automatikusan ezeket a javakat el lehessen 
vonni, hiszen az állam számára, a hatóságok számára az ideérkezők testi épségének 
akár biztosítása vagy az elhelyezésük is komoly költséget jelent.  
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Ami a 7. számú módosító javaslatot illeti - ugye ez a magánszálláshelyeken, 
illetve vendéglátóhelyeken való elhelyezésüket jelenti -: ez aztán annyiban tényleg 
abszurd, hogy még Orbán Viktor miniszterelnök úr is megüzente, hogy ide ne 
jöjjenek, ez nem az ő otthonuk, van otthonuk, ahová mehetnek. Ezt kiegészíthetjük 
azzal, hogy és nem is vendégként jöttek ide, tehát ne is akarjanak 
magánszálláshelyeken letelepedni, vagy ne is akarjanak túl hosszan vendégeskedni 
Európában vagy Magyarországon, mert ténylegesen megtelt Európa és Magyarország 
is, nem akarunk vendégeket sem. Tehát nyugodtan mondhatjuk - és a Jobbiknak ez az 
álláspontja -, hogy nem is vendégségbe jöttek meg nem is otthonra jöttek, tehát 
semmiképpen nem akarunk ebbe belemenni. Így mindenképpen itt is a zártságnak 
azt az elvárását hangsúlyoznám, amit a Jobbik régebb óta mond, ami a 
menekülttáboroknak a zártságát jelenti, ami olyan helyen való elhelyezést jelent, ami 
a társadalomtól, a lakott területtől való jól elkülönítettséget jelenti, és nem egyéb és 
egyébként tényleg ellenőrizhetetlen magánszálláshelyeken való elhelyezésüket 
jelentheti a személyeknek.  

A 8. számú javaslatban a hatály kiterjesztéséről lenne szó. Most jelenleg a 
hatálybalépéstől számítottan ez az eljárásrend a frissen érkezőkre fog kiterjedni. Itt a 
Jobbik nem látja jogszabályi, sem alkotmányos, sem Európai Unióval szembeni, sem 
más törvényi, jogszabályi akadályát annak, hogy akként értelmezzük kiterjesztőleg, 
hogy az eddig még el nem bírált menedékjogi kérelmeknél is erre lehetőséget kelljen 
biztosítani.  

A hatálybalépést pedig nem kívánjuk nyilván 30 napra sem, augusztus 1-jére - 
ahogy az eredeti javaslatban szerepel - kitolni, a hatálybaléptetése nyilvánvalóan 
azonnal szükséges. Ennek sem látjuk egyébként különösebb jogi akadályát. Tehát 
ennek a 8. számú javaslatnak ez volt a fontos lehetősége. 

A 9. számú javaslatot a szocialista képviselőtársam egyrészt népegészségügyi 
szempontból is érintette, illetve közegészségügyileg is. Itt is a „veheti” kifejezés 
helyett a „veszi” kellene, tehát egy kötelezettséget írnánk elő. Azért azt nagyon 
fontosnak tartom, hogy amikor erről a témáról beszélünk, és szó volt a szigorú 
büntetésekről és az embercsempészek szigorú büntetéséről, akkor ezt a szigorúságot 
valahol a jogszabályi nyelvezetben is tükröznie kell mindig a fogalmazásmódunknak.  

Tehát ha következetesen és szigorúan azt szeretnénk üzenni az Afrikából vagy 
adott esetben a keleti régiókból hazánkba tervezni jövőkkel szemben - ilyen csúnyán 
mondva -, hogy mit szeretnénk kommunikálni, akkor mindig szigorú nyelvezettel, 
mindig kötelezettségekkel, mindig teljesen jól körülhatároltan kell fogalmazni, tehát a 
lehetőségektől, a „veheti” és egyéb megengedő kijelentésektől tartózkodni kell, 
kristálytiszta üzenetet kell hordoznia minden esetben a jogszabályainknak. Ezért is 
nyújtottuk be ezeket a módosító javaslatokat, és ezért is nyújtottuk be a 9. számú 
módosító javaslatot. 

És hát lényegében a Jobbik álláspontja eddig is ismert volt, és azt hiszem, nem 
fér hozzá kétség, hogy továbbra is azt képviseljük, amit mindvégig az elejétől kezdve 
mondtunk. Egy nagyon érdekes infografikát láttam nemrégiben az interneten - és 
ebben a kormánypárt is kaphat némi kritikát, hogy hányszor mondtuk például 
Debrecen vonatkozásában, hogy nagyon nagy gondok vannak a menekülttábornál -, 
az infografikán az szerepelt, hogy mi volt például a kormánypárt álláspontja 2010-től 
folyamatosan évekre lebontva, mindig mást mondtak, soha nem azt, hogy a tábor 
legyen zárt, vagy menekültügyi probléma van, a Jobbik meg mindig megfogalmazta, 
hogy gond van, gond van, gond van, ezzel szemben a kormányzati álláspont mindig az 
volt, hogy nem, nem, nem. És most hirtelen, amikor általuk interpretálva - és talán 
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helyesen interpretálva - a népvándorlás közepébe csöppentünk, akkor derült ki, hogy 
mégiscsak gond van.  

Én azt javaslom, hogy a Jobbik javaslatait, pontosan azért, mert egy 
következetességet, a kellő szigorúságot és a kellő előreláthatóságot hordozzák 
magukban, mindenképpen javaslom a kormánypárti képviselők figyelmébe, de az 
MSZP-s képviselőknek is. Mint ahogy arról is kell egyébként polémiát folytatni, hogy 
valóban szükség lehet azokban a büntető törvénykönyvi tényállásokban a 
szigorításokra, amelyek az embercsempészettel érintett személyekkel kapcsolatban 
egy határozott és szintén egy nagyon következetes ítélkezési gyakorlatot vezethetnek 
elő, hogy bizony, hogyha ők egy ilyen cselekményt követnek el, akkor felfüggesztett 
börtönbüntetésekkel nem lehet megúszni, hanem elmaradhatatlanul jön a büntetés és 
az a büntetés, ami szabadságvesztéssel jár, egyrészt az is, ami megakadályozza a 
bűnismétlést. Tehát ebben szintén van helye, tehát ha itt mindenki ténylegesen abba 
az irányba menne, amit a Jobbik mondott, hogy szigorúan, keményen és határozottan 
kell fellépni, akkor - azt hiszem - még gyorsabban és még hatékonyabban lehetett 
volna ezt a problémakört orvosolni. 

Összegezve tehát én azt szeretném, hogy államtitkár úr azért valamilyen rövid 
indokolást mondjon róla, ami a „nem” szónál egy kicsivel hosszabb, hogy értsük, 
mégis mi a kormánynak az eltérő álláspontja a módosító javaslatainkkal 
kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először is: azt az udvariatlanságot elkövettem, 

hogy elnök asszonyt nem köszöntöttem az ülés elején, (Dr. Végh Zsuzsanna felé:) 
úgyhogy szeretettel köszöntöm itt az ülésünkön.  

Mátrai Márta képviselőtársunké a szó. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ez a 
törvényjavaslat megtárgyalásra kerül, és természetesen a Fidesz-frakció üdvözli és 
támogatja annál is inkább, mivel meggyőződésünk, hogy a magyar emberek 
biztonságát szolgálja, mind a közrend, mind a közbiztonság, mind a közegészségügy 
szempontjából elengedhetetlen, hogy ez a törvényjavaslat ilyen sürgősséggel 
elfogadásra kerüljön. 

Ezt azért kívántam így összefoglalva előzetesen elmondani, hiszen az előttem 
szóló képviselőtársam, Harangozó képviselő úr egyetlenegy érdemi javaslatot nem 
fogalmazott meg, egyetlenegy érdemi gondolatot nem bírt elmondani. Én nagyon 
sajnálom, hogy egy ilyen fontos ügy esetében is a kormány kritizálásán, illetve a 
kormány elmarasztalásán kívül talán semmiféle olyan javaslattal nem tud 
előhozakodni, amely érdemi lenne, amely a magyar emberek érdekét szolgálná. 
Ugyanis nemcsak Magyarországról, hanem egész Európáról van szó, a migráció óriási 
méreteket ölt, és hetek óta szinte borzolja az emberek idegrendszerét és nemcsak 
Magyarországon, hanem egész Európában.  

Miniszterelnök úr, amikor kiment Brüsszelbe, az Európai Unióba megtárgyalni 
ezt a rendkívül fontos kérdést, előtte megkérdezte a magyar emberek véleményét, és 
elmondhatjuk, hogy több mint 80 százalékuk nem ilyet, hanem talán még ennél 
szigorúbb szabályozást is el bírna képzelni, ugyanakkor pedig pontosan azért szállt 
síkra, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát és az egész ország érdekét.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat az 
általános indokolásában is több törvényt módosít, nyilvánvalóan annak érdekében, 
hogy megvalósulhasson ennek a biztonságnak a megteremtése. Ugyanakkor pedig az 



16 

általános indokolásában az előterjesztő, a belügyminiszter úr részletesen leírja 
valamennyiünk számára, hogy mit jelent ez a migráció, és mekkora tömeggel 
számolhatunk, amellyel valóban kimondhatjuk, hogy az ország megtelt, és az ország 
teherbíró képessége ezt nem tudja tolerálni, és egyszerűen nem bírjuk őket befogadni, 
függetlenül attól, hogy természetesen a humanitárius segítségnyújtás, illetőleg az 
emberi együttérzés mindenkiben benne van, de van egy határ, amit sajnos nem lehet 
túllépni. 

Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a Napi Gazdaság online oldalának az 
elolvasása. Akinek talán a kezébe került vagy felment oda… Teljesen mindegy, hogy 
ön ezt mosolyogva veszi, képviselő úr, ez attól - Harangozó képviselő úrnak mondom 
- sokkal fontosabb, illetőleg elgondolkodtatóbb, és ajánlom az ön figyelmébe is. Földi 
Lászlónak van ott egy eszmefuttatása, nyilatkozata, amely - azt gondolom - az egész 
ország, az egész magyar nép, a nemzet szempontjából jelentős, aki azt mondja, hogy 
„a menekültek között nemcsak kiképzett emberek érkeznek Európába, hanem 
toborzók is.” Nem meglepő, mert valamennyien gondoltuk, de az, hogy ez most már 
így megjelenik, én azt hiszem, hogy ez igenis nagyobb figyelmet érdemel. Folytatja 
tovább: hogy akiknek a feladatuk „azoknak a csoportoknak a megkeresése, akikről 
korábbi információjuk van. Ők itt élnek Európában,” - meggyőződésem az, hogy a 
bevándorlók között is van, meggyőződésem az, hogy talán Magyarországon is 
fellelhetők - „olyan, az iszlámmal szimpatizáló korábbi bevándorlók leszármazottai, 
akik esetleg sikertelen asszimiláció miatt frusztráltak, így szimpatizánssá válhatnak, 
mobilizálhatók és akár konkrét cselekményeket is végrehajthatnak.” Folytatja tovább 
azzal, hogy mintegy 25 millió muzulmán él Európában. „Európa ezért is stratégiai 
célpont - jelenti ki Földi László.”  

Ugyanakkor megjelenik a szerbiai rendőrség igazgatójának is a bejelentése, 
akit Milorad Veljovicsnak hívnak, és ő azt mondja: „mert sokan dokumentumok 
nélkül érkeznek”. Sajnos ez Magyarországon is óriási gondot jelent, azért nem lehet 
regisztrálni a bevándorlókat, mert vagy elhagyják vagy eldobják vagy egyszerűen úgy 
gondolják, hogy nem hoznak magukkal dokumentumot, mert akkor nem lehet őket 
hova visszafordítani, hiszen ismeretlen helyről jönnek, és úgy gondolják, hogy akkor 
ezzel megoldódik az ő tartózkodási lehetőségük. Így tehát nehéz őket azonosítani, ez 
Szerbiában is gondot jelent. „Megjelenhetnek olyan személyek is, akiknek mások a 
céljaik.” Tehát ezek mind-mind egy olyan feltételezést sugallnak, és egy olyan 
előrevetített problémát hoznak elénk, amelynek a megoldása rendkívül sürgető. Én 
azt gondolom, hogy a magyar kormány egy napot nem tétovázott, és az, hogy idáig 
eljutottunk, egy óriási dolog, hogy meg kell állítani a bevándorlókat, az itt élő 
bevándorlókat igenis regisztrálni kell, felügyelet alatt kell őket tartani, mert az 
mégsem járja - amit valaki említett -, hogy Debrecenben is óriási gondot jelent, hiszen 
ez már a napi híradásokban is felvetődik, és a magyar emberek nyugalmát, bizalmát, 
egészségügyi kockázatát nem szabad kockára tenni, illetőleg a közbiztonságot, a 
közrendet és az egészségügyi biztonságot valamennyi magyar ember számára 
biztosítani kell. Ez a kormány felelőssége, és ezt meg is fogja oldani. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Bárándy Gergely alelnök úré a 

szó.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Én azt szeretném csak kérni a képviselőtársaimtól - ahogy egyébként 
senki nem mondott mást közülünk sem, vagy aki mondott e tekintetben mást, arra én 
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azt tudom mondani, hogy biztosan téved, ez egy komoly probléma, ugyanúgy, ahogy a 
kivándorlás, a bevándorlás is egy komoly probléma Európának is és Magyarországnak 
is, senki nem mondott ebben mást, én azt gondolom -, hogy vegyük komolyan ezt a 
bizottsági ülést, és ne a szlogeneket pufogtassák a kormánypárti képviselőtársak sem, 
mert azzal nehezen fogunk egyről a kettőre jutni.  

Azt a mondatot, hogy amit Harangozó képviselőtársam elmondott, az köszönő 
viszonyban nem áll az igazsággal, ki lehet mondani, de ha képviselő úr egyetlen érvvel 
nem támasztja alá, hogy miért is, akkor már nehezebb ennek hitelt adni. Ugyanis én 
azt gondolom, hogy képviselőtársam elég pontosan elmondta azt, hogy mik a 
problémák, meg is érvelte, hogy miért, én viszont ellenérvet nem nagyon hallottam.  

Ugyancsak azt tudom mondani Mátrai Márta képviselő asszonynak a 
legnagyobb tisztelettel is, hogy Harangozó képviselőtársam pontosan megfogalmazta 
azt, hogy mik a mi javaslataink. Szó nincs arról, hogy mindenféle konkrétum nélkül 
próbálnánk egy kormányzati törekvést bírálni. Azt gondoljuk, hogy nem a kerítés, 
nem a vasfüggöny a megoldás, hanem az a megoldás, amit mi egyébként 
beterjesztettünk, és a Ház előtt van, ha hajlandóak lesznek megtárgyalni hétfőn, 
akkor ezt meg fogjuk tenni, például hogy azt a pénzt, amit a vasfüggönyre költenének 
el, a rendőrség létszámfejlesztésére, technikai eszközök biztosítására és a többi, nem 
ismétlem meg, amit képviselőtársam mondott, fordítsuk - sokkal hatékonyabb. 
Sokkal hatékonyabb, mint felhúzni egy vasfüggönyt a határra, és megjegyzem, hogy 
talán más szempontból is lényegesen szerencsésebb.  

Ugyancsak benyújtottunk egy Btk.-módosítást, hogy a konkrétumoknál 
maradjak, ami az embercsempészésnek a büntetési tételét emelné fel. Őszintén 
remélem, hogy támogatni fogják ezt, hiszen nyilvánvalóan ez az egyik pont, ahol le 
lehet lassítani ezt a folyamatot.  

Ugyancsak elmondta képviselőtársam, és nem szeretném megismételni, ezért 
csak utalok rá, hogy mi a két módosító javaslatunk. Pontosan a nagyobb biztonság 
érdekében nyújtottuk be. Az egyik például arról szól, hogy ne lehessen őket szabadon 
kiengedni bizonyos esetekben, de még egyszer mondom, nem ismételném meg, amit 
képviselőtársam mondott. Ezekre azt mondani, hogy nekünk nincsen érdemi 
javaslatunk, azt gondolom, tényszerűen nem lehet.  

Azt, hogy önök nem értenek egyet vele, vagy másban látják a helyes megoldást, 
én el tudom képzelni, de ettől még ezek valós, létező javaslatok, valós, létező 
alternatívák. Én értem, tudom, a kormánynak és a kormánypártoknak ez már egy régi 
technikája az első Orbán-kormány idejéről, hogy ki melyik oldalon áll; természetesen 
önök mindig az emberek oldalán állnak, mások, akik az ellenzéket képviselik, vagy 
akkor éppen a kormánypártokat, azok mindig a bankok oldalán, az uzsorások oldalán, 
a ki tudja, még kinek az oldalán állnak, meg a nemzetközi nagytőke oldalán, meg még 
sorolhatnám, legutóbb már a Jobbik is ott állt, ami elég furcsán veszi ki magát, 
legalábbis furcsa megrökönyödéssel hallottam.  

És most természetesen azt a szlogent nyomják itt a bizottsági ülésen is és 
máshol is, hogy vannak önök, akik nem a bevándorlók pártján állnak, hanem a 
magyar emberek pártján állnak, és mindenki más meg, akinek az önök megoldási 
javaslatai nem tetszenek, a bevándorlók pártján áll. Hát szó sincs erről, tisztelt 
képviselőtársaim! Arról van szó, hogy azzal a megoldással, amit önök kínálnak és 
javasolnak, nem tudunk egyetérteni. Ez még nem azt jelenti, hogy valaki a 
bevándorlók pártján áll, ugyanúgy, mint ha valaki a büntető törvénykönyvnek egy 
más irányú módosítását tartja helyesnek, az valószínűleg ugyanúgy a bűnözés 
felszámolását kívánja, csak másban látja a helyes utat. Mi is másban látjuk a helyes 
utat, ami a probléma megoldása felé vezet. De erre azt mondani, hogy valaki ennek 
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vagy annak a pártján áll, egyáltalán leegyszerűsíteni ezt az egész kérdést ilyen módon, 
az, azt gondolom, nemcsak erkölcstelen, de igaztalan is.  

Értem én a politikai törekvéseket, és néha még be is jönnek ezek, néha meg 
nem, de ez egy olyan téma, amivel ilyen játékot, képviselőtársaim, ne űzzenek, 
legyenek szívesek! Mi is azt szeretnénk, ha ebben az országban rend lenne, mi is azt 
szeretnénk, ha ezt a problémát megfelelőképpen kezelnék. Megjegyzem, hogy ennek a 
felelőssége egyébként a kormányé és nem másé, és fél éve ebben nem léptek semmit, 
és számon kérni az ellenzéken egyébként, hogy miért nem, hát azért, mert mi 
ellenzékben vagyunk, és önök vannak kormányon, ez egy ténykérdés, és ezeket a 
problémákat elsősorban a kormánynak kell kezelni. Ettől függetlenül az ellenzék pont 
azért van, azért létezik, azért találták ki ezt a szerepkört, hogy rávilágítson arra, hogy 
szerintünk mi nem jó a kormányzati munkában. Szerintünk ez nem jó a kormányzati 
munkában, és amit mi a mostani két módosító javaslattal javasolunk, amit 
javasoltunk az önálló képviselői indítványokkal, szerintünk arrafelé van a megoldás 
útja.  

Úgyhogy azt kérném képviselőtársaimtól, hogy egyrészt támogassák és 
legalább gondolják át ezt a törekvést, ahelyett hogy képviselőtársam a fejét fogná, jó 
lenne, ha inkább ami bent van, azt használná, és meggondolná azt, amit javasolunk, 
legalább nem az elvi elutasítás szintjén, hanem hátha van abban is valami. Hátha van 
abban is valami. Ugyanis jó lenne valóban közös megoldást találni erre a kérdésre, de 
az én meglátásom szerint ez nem a vasfüggöny. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy maradjunk a részletes 

vita keretei között. Köszönöm szépen. Harangozó Tamás képviselőtársunk 
következik. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Vitának vita, 

igaz, hogy részletes vita, de ugye ez a kivételes eljárás is mutatja, hogy mennyire 
faramuci ez a helyzet, hiszen nyilvánvalóan senki nem is feltételezi a kormány és a 
kormányzó pártok közül, hogy itt bárkinek érdemben bármilyen épkézláb javaslata 
lehet.  

Ellenkező esetben ez a kivételes eljárás nyilvánvalóan használhatatlan a 
magyar Országgyűlés működése tekintetében, hiszen ma a részletes vitát úgy 
folytatjuk le, elnök úr, hogy általános vitára esélyünk sem volt, hiszen az hétfőn lesz. 
És ha az általános vitát a magyar nyelv szabályai meg a politikai kultúra európai 
értelemben vett szintjén kezelnénk, akkor az sokszor előhozhatna olyan problémákat, 
amelyekre maga az előterjesztő vagy maga a kormány is azt mondja, hogy jé, tényleg, 
ez nem lenne rossz, mint ahogy, még egyszer mondom, Kósa Lajos javaslatai hirtelen 
28 pontban csak technikai jelleggel módosítják ezt a törvényjavaslatot, amit egy 
államapparátus tett le nekünk az asztalra. Erre esélyünk sincsen, és ezért kérnénk 
nagy tisztelettel egy kis türelmet, mert nem tudunk in medias res részletes vitába 
bocsátkozni egy olyan törvényről, amiről még egy szót sem vitatkoztunk egyébként 
parlamenti keretek között.  

Hogy mit tett a kormány, Kucsák képviselőtársam, ha az én minősítésemen túl 
valami érvet is hallhattunk volna, annak én is örültem volna, de hogy mit tett a 
kormány, amellett is elegánsan elsiklott Kucsák képviselőtársam, hogy arról most 
inkább már nem is szólna, mert azt tényszerűen tudjuk. Nem tudjuk. Nem történt 
semmi az elmúlt hat hónapban - erről beszélünk. 

Rendeztek egy vitanapot a parlamentben. Ez például egy komoly lépés volt az 
egyébként nagyon potens Fidesz-kormány részéről, egyébként nyugodtan hozzák ide 
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az akkori vezérszónokimat, akkor is azt mondtam, már hónapokkal ezelőtt, hogy a 
magyar kormány miért nem teszi a dolgát ebben az ügyben. És nem Rogán Antalnak 
kell lerángattatnia az illegális bevándorlókat, migránsokat - vagy hívják, ahogy 
akarják -, a Nyugat-Európába tartó bevándorlókat a Keleti pályaudvaron a vonatról 
rendőrhatósággal, akik aztán másnap meg előtte való nap is pont úgy mentek tovább 
zavartalanul, hogy egy sajtótájékoztató erejéig lehessen ott bohóckodni politikusként, 
hanem valamit tenni kellett volna, hogy ne a Keleti pályaudvaron derüljön ki, hogy 
azon a vonaton ülnek emberek. Hát az milyen határőrizet, amikor Győrben derül ki, 
hogy egy vonat tele van illegális határátlépőkkel?  

Elnézést, képviselőtársaim, valahol Győr előtt van a határ, a déli határ, pár 
kilométerrel? Hát, úgy mentek át ezek az emberek ezen az országon, mint kés a vajon. 
És önök csak arra használták ezt a témát, hogy politikai kampányt csináljanak belőle, 
ahelyett, hogy tették volna a dolgukat. Nekem ez továbbra is a meggyőződésem, és én 
ezt tudom igazolni számokkal, tényekkel. És továbbra sem kaptak sem 
pluszlétszámot, sem plusz technikai eszközt, semmit azok a szervek, akiknek az lenne 
a dolga, hogy az elmúlt másfél-két évben bekövetkezett, valóban óriási változásra 
reagáljanak. Nem kaptak ilyen segítséget. 

Én magam kérdeztem meg - és nézek Zsuzsára, főigazgató asszonyra is -, én 
megkérdeztem önöket, és azt a választ elmondhatom, hiába zárt ülés volt, mert nem 
államtitok, egyenként megkérdeztem önöket, a Terrorelhárítási Központ vezetőjét, 
önt mint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetőjét, az országos 
rendőrfőkapitányt, hogy bizony isten, minden, pénz, paripa, fegyver, táborkapacitás, 
ágy, minden, ami ilyen esetben előfordulhat egy ilyen ügy kezelésére, rendelkezésre 
áll-e. Nincs-e a parlamentnek azzal dolga - ezt január végén kérdeztem meg a 
Honvédelmi bizottság ülésén -, hogy adjunk önöknek több pénzt? Nem azt mondtuk 
ott sem, meg én sem azt mondtam, hogy nincsen probléma, és hogy egyébként meg 
minden bevándorlót vigyünk haza, amiket a szánkba akarnak adni, hanem azt 
kérdeztem, hogy a magyar hatóságok fel vannak-e erre készülve. Mindenki 
jegyzőkönyvbe mondta, hogy igen. Majd kiállnak múlt héten, és bejelenti maga a 
kormányülés után a miniszter, Szijjártó miniszter úr, hogy azért függesztjük föl a 
dublini egyezmény végrehajtását, mert nincs ágy meg sátor? A magyar kormány 
eszköztára kimerült, mert nincsenek ágyak meg sátrak? Komolyan mondom, most 
kedvem lenne erősebb jelzőt használni, de nem fogok, mert egyébként valóban 
egészen normális mederben folyt eddig a vita. De azért tényleg! 

Hogyan mondhat ilyet egy kormány szóvivője, vagy mi most a Szijjártó Péter, 
külügyminiszter - nem tudom egyébként, ezzel a témával miért pont ő foglalkozik -, 
hogy elfogytak az ágyak és a sátrak, és ezért megállt a magyar kormány tudománya? 
Ha jól emlékszem, szó szerint úgy fogalmazott, hogy nem képesek a magyar 
hatóságok a továbbiakban kezelni a helyzetet. Én ennél egyszerűbb beismerését a 
magyar kormánynak, hogy kudarcot vallott, a kormányülés után egy miniszter 
szájából, nem nagyon tudnék mondani. 

És hogy miért mondjuk azt egyébként, hogy a mi javaslatunk, az érdemi 
javaslatunk lenne megoldás? Nézzék, ha terroristák vannak közöttük, akkor ma ki 
tudja, hogy ott vannak? Háznagy asszony, fogalmunk nincsen, hogy hol vannak ezek 
az emberek. Amikor egy belügyi államtitkár azt tudja mondani panaszkodva, hogy itt 
van egy család a Margitszigeten, akkor kik ellenőrzik őket? Akkor honnan tudja a 
magyar polgár, a magyar ember, hogy egyébként az állami hatóságok teszik a 
dolgukat, és biztos, hogy biztonságban vannak ma? Honnan tudjuk? És az a szomorú 
hírem van, hogy szerintem egyébként sehonnan. Mert eddig úgy jöttek be az 
országba, és úgy mentek át rajtunk 60 ezren, hogy azt se tudjuk - illetve tudjuk, hogy 
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kik, mert a határon regisztráltuk őket, és ezzel befejeztük a tevékenységünket 
nagyjából. Ellenkező esetben 60 ezer ember lenne az országban, de mint tudjuk, 
nincs. Három-, négyezer ember van, ha jól tudom, körülbelül ma a 
befogadóállomásokon. Lehet, hogy most már ötezer, nem tudom, mert annyi nem is 
férne el, és biztos, hogy nem 62 ezer ember van befogadóállomásokon ellenőrzött 
körülmények között Magyarországon, és nem tudjuk, hogy voltak-e köztük 
terroristák. Ez a bajunk. És azt szeretném elérni, hogy értsék meg, hogy a mi 
javaslatunk tényleg erről szól csak, hogy akiknek az a dolga, hogy őket ellenőrizzék, 
legyen az Terrorelhárítási Központ, titkosszolgálatok - lehet, hogy nem az ügyvédi 
irodákat kellene lehallgatni, hanem esetleg a migránsokkal kellene foglalkozni, hogy 
van-e köztük valóban olyan, aki lehet; és egyébként, teszem hozzá, ha a bűnözési rátát 
nézzük, a saját állampolgárainkkal is van mit foglalkozni. 

Az egészségügyet meg a biztonságot biztosítani kell, mondja a háznagy 
asszony. Én azért szeretnék visszakérdezni: ez a javaslat hogyan biztosítja az 
egészségügyi, közegészségügyi és közbiztonságot, amikor az a javaslat lényege, hogy 
innentől kezdve közterület is kijelölhető nekik lakhelyül? Közegészségügyi, 
egészségügyi és közbiztonságát a magyar polgároknak hogyan erősíti az, hogy 
parkokban, erdőkben meg bokrokban lehet majd a törvény szövege alapján emberek 
százait, ezreit vagy tízezreit, úgymond szállásoltatni? Melyik polgármesterüknek 
fogják azt elmagyarázni, hogy azon a környéken egyébként tök jó, hogy a nyílt utcán 
laknak ezek az emberek tömegével, mert a magyar kormány, gondolom, az a lényege a 
javaslatnak, hogy nem kíván többet költeni sem befogadóállomásra, sem 
szálláshelyekre, semmire. 

Csak amit Orbán Viktor reggel a rádióban mondott, hogy itt százmillió a 
potenciális nagyságrendű, például afrikai bevándorlók száma, az két dolgot biztos, 
hogy mond nekünk. Egy: ha nem fogadják el a javaslatunkat, az nem felelőtlenség, az 
már bűn, ha ez valóban így van. Mert akkor sem kerítés, semmi más nem fogja 
egyébként ezt a kérdést elrendezni. Kettő: ha ez valóban így van, akkor - és ebben 
szerintem egyetértünk, és ebben szerintem lehetne nemzeti konszenzus - mindenki a 
maga oldalán az európai döntéshozókat most már, ha kell, kólintsa fejbe, hogy 
ébresztő! De ha ez százmilliós nagyságrendű, de ha csak tízmilliós, hölgyeim és uraim, 
akkor nagyon hathatós, gyors és kőkemény európai közös fellépés nélkül - aminek a 
végeredménye az, hogy nem kerítéseket építünk, hanem nem indulnak el ezek az 
emberek - ennek nem lesz vége. Ha százmillió ember elindul, hölgyek, urak, hiába 
építünk, 8 méteres kerítés sem fogja megfogni őket. Sem a magyar határon, sehol 
máshol. Ebben az egyben egyetértünk a miniszterelnökkel. Csak az adandó válaszban 
nem. Mert azt kell elérnünk, hogy ne induljanak el, és ezt Magyarország egyedül az 
életben nem fogja elérni. És jó lenne, ha mind jobb-, mind baloldali európai 
politikusok most már - ebben egyetértünk - a fejükhöz kapnának, és fölfognák 
egyébként ebből a szempontból, hogy mi a teendő. 

Végezetül a saját javaslatunk mellett még egy érv, ami megtörtént. Hiszen a 
Fidesz előszeretettel hivatkozott arra, hogy a baloldali francia elnök egy éjszaka alatt 
lezáratta a francia-olasz határt. Ez volt a vezérszónoklata Rogán Antalnak a saját 
maguk által beterjesztett törvényjavaslatnál legfontosabb példaként és érvként. 
Emlékeznek önök? Azon az éjszakán épített valaki kerítést? Épített valaki kerítést a 
francia-olasz határra? Nincs kerítés a francia-olasz határon. Van egy potens, 
felszerelt, jól kiképzett és nagy létszámú rendőri és katonai szervezete annak az 
országnak, amely egy éjszaka alatt, ha kell, le tudja zárni a határait. Kíváncsi lennék, a 
belügyi államtitkár el tudja-e nekünk dicsekedni azt, hogy ezt egyébként mi is meg 
tudnánk csinálni a jelenlegi felszereltségünk, létszámunk, rendőri és honvédelmi 
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erőnk mellett. Tartok tőle, hogy nemhogy az országhatáron, de még a déli 
határszakasz egyik megyei szakaszán sem tudnánk ezt megcsinálni a jelenlegi 
állapotunkban. És ezért mondjuk azt, hogy nem felelőtlenség, hanem bűn, ha ezzel 
ebből a szempontból és érdemben nem foglalkozunk. 

Tudom, hogy nagyon rossz helyzetben vannak, főleg Végh Zsuzsa, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője, aki, nem hiszem, hogy tudna olyat 
mondani szakmai szempontból és jó szívvel, hogy nekik nincs szükségük arra, hogy a 
dologi költségük meg legyen duplázva, és nincs szükségük arra, hogy mondjuk, most 
azonnal legalább 300 embert fölvegyenek, hogy egyáltalán tudják még tartani a 
frontot. És pontosan tudjuk, hogy 24 órát dolgoznak a munkatársaik, akiknek a döntő 
többsége nem is hivatásos és nem is dolgozhatna ennyit, csak nyilván elkötelezett az 
ügy mellett, meg ők is szeretnék, ha a magyar emberek biztonságban lennének. Na de 
meddig lehet köztisztviselőket 24 órás munkanapra rángatni?! Meddig?! 

Ezért azt szeretném kérni, hogy a javaslatainkat, legyen ennek bármi is a sorsa, 
mert önök ezt meg fogják szavazni, de vegyék komolyan a miénket is abban a 
tekintetben, hogy az embercsempészekkel szemben erőteljesebb fellépés kell, és hogy 
a magyar szerveknek, akiknek a dolga, hogy a magyar állampolgárokat megvédjék - 
mert Orbán Viktor sem tud keresztbefeküdni a határ minden szakaszán egyedül, 
bármennyire is látjuk, hogy szeretné úgy beállítani, mintha ő egyedül meg tudná 
védeni ezt az országot -, ezeknek a szerveknek kell többek között megvédeni ezt az 
országot, nekik kellene segítenünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 

Megkérdezem államtitkár urat, szeretne-e a vitában elhangzottakra reagálni. (Dr. 
Felkai László: Természetesen.) Igen. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az első 

kérdés, ha jól emlékszem, úgy hangzott, hogy hat hónapja készül a tervezet, és akkor 
miért van hozzá ennyi stilisztikai módosító javaslat. Ez azért nem valós, mert azt 
kommunikálta a kormány, hogy majd akkor fogja elkészíteni a tervezetet, ha a 
nemzeti konzultáció lezárul, merthogy annak a tanulságait figyelembe veszi. Ezért 
azután egy hónapja sincs, hogy a kormány azt mondta, hogy jutottunk, ameddig 
jutottunk, a helyzet súlyos, most már álljunk neki és csináljuk meg, nem várja meg a 
nemzeti konzultáció végét. Tehát 3-4 héttel ezelőtt kezdett a tervezet készülni. 
Három-négy héttel ezelőtt kezdett a tervezet készülni, figyelembe véve azokat a 
gondolatokat is, amelyek válasznak bejöttek. 

Ami meg a megerősítést illeti, akkor mondom - ezeket fejből mondom, de 
szerintem nem tévedek. Tavaly a BÁH mintegy 60 fős létszámfejlesztést kapott a 
hatósági munka megerősítésére, 60 fős létszámfejlesztést. 

Kapott ebben az évben 92 fő szenior állományút, ezek a rendőrség által 
visszafoglalkoztatottak. Kapott a BÁH a táborokba közfoglalkoztatottakat, száz fő 
körüli közfoglalkoztatottat. Tehát, ha a száz fő közfoglalkoztatottat félreteszem, akkor 
is érdemi effektív létszámfejlesztést kapott, lényegesen több mint száz főt, összesen 
több mint kétszáz főt, és akkor még nem járunk augusztus 1-jén, nem zárom ki, hogy 
még ebben a hónapban kapjon többet is. De az nem igaz, hogy az elmúlt 
háromnegyed évben nem kapott, mert kapott.  

Ha meg a rendőrséget nézem, szerintem a rendszerváltás óta először ebben az 
évben történt, tehát a tavalyi költségvetési törvényben történt, hogy a rendőrség 
megkapta a bázishiányát, meghatározott okok miatt; most ez hosszú lenne, ’91 óta a 
rendőrségnek folyamatos bázishiánya van. Ebben az évben kapott 8 milliárd forintos 
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emelést a bázisban, tehát először a rendőrségnek nem volt bázishiánya. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy dúskál a pénzben, mert kapott új feladatokat, de azért kapott a 
bázisába egy 8 milliárdos pluszt ebben az évben. Továbbá akkor nézzük meg annak a 
3 ezer fős létszámfejlesztésnek a kihatását, tehát azt a 3 ezer főt, amit az elmúlt három 
évi létszámfejlesztésben kapott. Tehát 8 milliárd forint meg háromezer fő, és akkor ez 
így korrekt, ha ezeket egymás mellé tesszük.  

Egyébiránt meg - hogy mondjam? - amennyire én figyelemmel kísérem a 
parlament munkáját, azért az Országgyűlés Hivatalának a nyelvhelyességi észrevételei 
és azok leképezése egy országgyűlési képviselői indítványban messze nem példa 
nélküli, sőt tipikus, főleg egy kivételes eljárásban történt törvénynél. Tehát ezek 
egyike sem érdemi változás, én ezt nem tartom szégyenletesnek.  

Nézzük tovább! A 3. számú módosító indítvány - „rászabadítjuk a közterületre 
a migránsokat”. Erre van egy formai és egy tartalmi válaszom. A formai válaszom az, 
hogy - ja, merthogy behozunk egy új jogintézményt, idáig ez nem volt, és akkor 
innentől kezdve meg lehet. Ha megnézzük a 2007. évi II. törvényt, a Harm. törvényt, 
tehát a harmadik ország állampolgáraira vonatkozó törvényt, és annak megnézzük a 
62. § (2) a) pontját, az pont ugyanezt mondja, és már jó régen - nem jó régen, 
mondjuk, háromnegyed éve, egy éve - hatályban van. Mert a Harm. törvény ugyanazt 
mondja, a 62. § (2) bekezdése, hogy „és egyébként kijelölt tartózkodási helyként 
meghatározott megye közigazgatási területe is kijelölhető”. Tehát magyarul ugyanazt 
a szókapcsolatot használja most már egy éve, mint amit a menekültügyi törvény 
behoz. Tehát ez nem egy új jogintézmény, egy másik törvényben megtalálható. 

De akkor nézzük, hogy ez most egyébként ettől függetlenül, hogy nem új 
jogintézmény, létezik egy másik törvényben, csak ennek inkább jogi oka volt, hogy itt 
is elhelyeztük, akkor nézzük meg, hogy ez tartalmilag mit jelent. Tartalmilag a 
következőt jelenti. Folyik az eljárás. Az eljárás alatt két lehetőség van. Az egyik 
lehetőség, ha az illetőt őrizetbe veszik. Az őrizetbe vételnek vannak meghatározott 
okai, és van egy maximális időtartama. Akkor ez szóba sem kerülhet, mert akkor 
őrizetben van. A másik lehetőség, hogy ha nem veszik őrizetbe, vagy azért, mert a 
bíróság nem tartotta jogosnak az őrizetbe vételt, vagy azért, mert a maximális 
határidő letelik. Ha meg nincs őrizetben az illető, akkor meg oda megy, ahova akar, ez 
a lényege az egésznek. Oda megy, ahova akar, ugyanúgy megjelenhet a közterületen. 
Tehát nem ez szabadítja rá, aki nincs őrizetben, azt csinál, amit akar. Benne van az 
Alaptörvényben a szabad tartózkodási hely megválasztásának a joga. Aki nincs 
őrizetben, oda megy, ahova akar. 

Ez ráadásul egy szigorító szabály, annyiban szigorító szabály, hogy elő lehet 
neki írni az őrizettől függetlenül is a jelentkezési kötelezettséget, és akkor legalább, ha 
egy konkrét megyét előírok, akkor tudom, hogy a jelentkezési kötelezettségének 
abban a megyében kell eleget tenni. Tehát létező szabály, csak más törvényben van, és 
egyébként meg, ha nincs őrizetben, egyébként is megtehetné.  

A következő szabály arról szól, hogy a mi javaslatunk szerint 24 órát meg nem 
haladóan elhagyhatja a tábort, nevezzük így, a javaslat szerint pedig 24 órát meg nem 
haladóan se hagyhatja el, csak hatósági engedéllyel. Erre két dolgot tudok mondani.  
Egyrészt azt, hogy rengeteg olyan dolog, jogos indok van - orvoshoz megy, bírósági 
tárgyalásra megy, és a többi -, ami azt jelentené, hogy több ezer hatósági határozatot 
kell hozni. Másrészt, ha valaki a 24 órás szabállyal visszaél, tehát, hogy 24 órán belül 
szabadon elhagyhatja, majd helytelenkedik, nem megy vissza, vagy bármilyen 
jogsértést elkövet, akkor őrizetbe vehető. 
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Továbbá a harmadik dolog… (Dr. Harangozó Tamás közbeszól.) 
Megkérdezem azt, hogy a nem hagyhatom el a tábort, meg az őrizet között mi a 
különbség. Az őrizetnek vannak jogszabályban meg EU-s normában előírt feltételei.  

A 4. módosító indítvány azt mondja, hogy de hát az milyen embertelen eljárás, 
meg a valósággal is mennyire ellentétes, ha magának a bírósági eljárásnak nincs 
halasztó hatálya. Elutasítják a menedékjog iránti kérelmemet, felülvizsgálati 
kérelemmel fordulok a bírósághoz, és azt mondja a tervezet, hogy nincs halasztó 
hatálya a végrehajtásra. Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy valójában az országban 
tartózkodás joga ilyenkor is biztosított, csak más logika mentén.  

Miről van szó? Arról van szó, hogy ha elutasítják a kérelmét, akkor innentől 
kezdve azt mondjuk, hogy a menekültügyi eljárásnak vége. Ha a menekültügyi 
eljárásnak vége, akkor megkezdődhet az idegenrendészeti eljárás. Megkezdődik a 
kiadatás előkészítése, kiadatási őrizetbe vehető. Tehát az az időszak, hogy 8 napon 
belül kell döntenie a bíróságnak a felülvizsgálati eljárásban, a 8 nap alatt teljes 
mértékben kizárt, hogy a kiadatás megtörténjék. Ez azt garantálja, hogy itt van ugyan 
Magyarország területén, csak épp kiadatási őrizetben van.  

Tehát itt van, 8 napon belül nem lehet egy kiadatást egyik országban sem 
lefolytatni, és ha a bíróság 8 napon belül azt dönti, hogy, akkor értelemszerűen az 
idegenrendészeti eljárásnak vége, a kiadatási őrizetnek vége, és akkor élvezi a 
menekültstátuszt.  

A következő többirányú fölvetés a közfoglalkoztatásról szólt. Valóban majd a 
jövő fogja eldönteni, de azért egy dolgot hadd mondjak. Kettőt. Egyrészt, amikor, azt 
hiszem, másfél évvel ezelőtt hoztunk egy olyan szabályt, hogy ha jól emlékszem, két 
hónap után az elismert menekültnek el kellett hagynia tábort, akkor ezen volt 
felzúdulás, a menekültek azt mondták, hogy nem tudnak hova menni, nincs állásuk, 
nincs semmijük.  

Meghirdettük a közfoglalkoztatást, és valós közfoglalkoztatást hirdettünk meg, 
ha jól emlékszem, Bicskén ároktisztítást. Egyetlenegy olyan ember, aki 
menekültstátuszt kapott, nem jelentkezett közfoglalkoztatásra, amit most abban az 
összefüggésben hozok szóba, hogy meghirdettük, nekik volt lehetőségük. Tehát az 
egyszerű fizikai munkához különösebb nyelvismeret nem kell, elég, ha van egy 
munkavezető, aki ezzel a nyelvismerettel rendelkezik. Egyébiránt meg ez nem 
kötelezettség, csak egy lehetőség.  

Továbbá egyébként is a belügy azt a feladatot kapta a kormánytól, hogy - ha 
úgy tetszik - szociológiai értelemben szüntesse meg a munkanélküliséget, tehát 
magyarul, hogy minden olyan embernek, aki dolgozni akar, annak legalább a 
közfoglalkoztatást biztosítsa. Tehát ily módon nem a magyar embertől veszi el, 
úgymond, a kenyeret, mert elvileg a belügynek kötelessége mindenkinek biztosítani, 
minden magyar embernek a közfoglalkoztatást akkor, ha erre igényt tart. Azt hiszem, 
jelenleg 240 ezer embernél járunk.  

A következő módosító a 6. számú - Jobbik -, amelyik azt mondja, hogy legyen 
kötelező a pénzt lefoglalni útiköltségnek. Mi azt mondjuk, hogy miért, ha egyébként 
más módon előkeríthető, ha önként előadja vagy van más vagyontárgya. Tehát az 
állami kényszer akkor lépjen csak életbe, ha ez elkerülhetetlen, ha más módon 
biztosítható az útiköltsége, és ő biztosítja, akkor ezért nem támogatjuk azt, hogy 
kötelező legyen a lefoglalás.  

A 7. módosító indítvány lényegében azt mondja, hogy minden tábor zárt. A 
„minden tábor zárt” azt jelenti, hogy őrizet, de az, hogy kizárólag csak őrizetben lehet 
tartani a menedékeseket, az meg ellentétes az EU-s jogszabályokkal. Ahogy mondtam, 
esetkörök vannak, nem lehet minden esetben őrizetbe venni, és van egy maximális 



24 

időtartama, tehát erősen EU-ellenes lenne, ha ezt a „minden tábor zártat” 
elfogadnánk.  

A 8. módosító azt mondja, hogy a kihirdetést követő napon lépjen hatályba. Ez 
két okból sem megy. Egyrészt legalább három kormányrendeletet - végrehajtásit - 
módosítanunk kell, másrészt pedig csak oktatni kell az állományt is, és csak akkor 
lehet az oktatást valójában elkezdeni vagy számon kérni, ha a parlament elfogadta a 
törvényt, tehát azt nem lehet egy nap alatt hatályba léptetni.  

Továbbá azt mondja a 8. módosító, hogy a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. Azt hiszem, abban nincs vita, hogy ez szigorúbb szabály. Egy 
folyamatban levő ügyben egy szigorúbb szabálynak visszaható hatályt adni szerintem 
nemcsak a magyar Alaptörvénnyel ellentétes, de az Európai Emberi Jogi 
Egyezménnyel is, amely a jogállamiságot, a kiszámíthatóságot emeli nemzetközi 
szerződés szintjére.  

A 9. módosító javaslat azt mondja, hogy a közegészségügyi ok legyen kötelező 
őrizetbe vételi ok. Azt gondolom, abban, hogy mikor kell a köz érdekében úgymond 
zárt helyen tartani egy embert, nem lehet különbséget tenni magyar állampolgár és 
nem magyar állampolgár között. Ha egy magyar állampolgár veszélyezteti - most 
pongyolán fogalmazok - a társadalom érdekét, akkor a magyar közegészségügyi 
szabályok alapján is lehet - idézőjelbe téve - zárt egészségügyi intézménybe tenni. Ha 
meg nem veszélyezteti, akkor miért lenne más egy külföldinél a személyi szabadság 
korlátozása? Miért más? Ha nem veszélyes a társadalomra az a betegség, akkor miért 
lehetne őrizetbe venni? 

A 10. módosító ugyancsak a közegészségügyi okból történő kötelező őrizetbe 
vételről szól. Elnézést, ha valamit kihagytam. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Harangozó Tamás képviselőtársamat 

megkérdezem, hogy ügyrendi kérdésben szeretne-e hozzászólni. (Dr. Harangozó 
Tamás: Nem.) A vitát lezártam, úgyhogy nem fogok szót adni most ebben a körben.  

Határozathozatalok következnek.  
A határozathozatalok sorrendjében elsőként a 2. számú módosító indítványt, 

Kósa Lajos javaslatát szeretném feltenni szavazásra. A kormány ezt a javaslatot 
támogatja. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e ezzel a 
módosító javaslattal. Szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett ezt a 
javaslatot elfogadta. 

Kucsák László tett még egy módosító indítványt. Ezt megismétlem, mert 
írásban nem került kiosztásra, ez így ilyen formában a TAB saját módosító indítványa. 
Ez a Kósa-féle módosító javaslathoz kapcsolódik. A 12. pontban a menedéktörvény 
47. § (3) bekezdését módosítja, a „nincs helye, azt” résszel egészíti ki. A kormány ezt 
értelemszerűen támogatja. Kérdezem önöket, támogatják-e. Szavazzunk! (Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta a javaslatot. 

Együtt tenném fel az MSZP módosító javaslatait, a 3. és 4. javaslatot, 
Harangozó képviselőtársunk javaslatát. A kormány ezt nem támogatta. Kérdezem 
képviselőtársaimat, támogatják-e. (Szavazás.)  

A bizottság 6 igen szavazattal, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
elutasította ezeket a javaslatokat.  

Most az 5-10. pontokban szereplő javaslatokat teszem fel szavazásra, ezek a 
Jobbik képviselőinek javaslatai. A kormány ezt nem támogatta. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy támogatják-e. (Szavazás.)  
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A bizottság 1 igen szavazattal, 30 nem ellenében elutasította ezt a javaslatot.  
Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására 

kerülne sor. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy támogatják-e. 
Nyilván értelemszerűen a kormány ezt támogatja. (Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta ezt a javaslatot.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Javaslom Kucsák László személyét 
bizottsági előadónak. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Látható többséggel megszavazta a bizottság.  

Kisebbségi előadó Harangozó Tamás… (Dr. Lukács László György: Én 
lemondok róla!) A Jobbik részéről nem jelentkezik senki. Harangozó Tamás 
személyében kisebbségi előadót jelentett be az ellenzék.  

Az ülés berekesztése 

Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak a részvételt, ezzel a napirend 
végére értünk. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 35 perc)  

 

 

Tuzson Bence 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Barna Beáta, 
Podmaniczki Ildikó, Lajtai Szilvia, Baloghné Hegedűs Éva, 
Horváth Éva Szilvia, dr. Lestár Éva 


