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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A mai ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesítési rendet: 
Répássy alelnök úr Hende miniszter urat, Bóna képviselő úr Pesti Imre képviselő 
urat, Vécsey László Hadházy Sándort, Mátrai Márta háznagy asszony Jakab István 
alelnök urat, Szűcs Lajos Rubovszky Györgyöt, Salacz László Selmeczi Gabriellát, 
Nyitrai Zsolt Vejkey Imrét, Vas Imre Dunai Mónikát, én pedig Balla György alelnök 
urat fogom helyettesíteni. Mindezekre tekintettel megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kaphatták. A házszabálytól 
eltérés folytán tárgyaljuk most a kvótával kapcsolatos előterjesztést. Kérem, hogy 
amennyiben a napirendi javaslatot a bizottság elfogadja, erről képviselőtársaim most 
szíveskedjenek szavazni. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a napirendet a bizottság 25 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta.  

Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők 
kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal 
összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló T/7332. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Ennek megfelelőem most megkezdjük az egyetlen napirendi pont, az Európai 
Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról 
elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló T/7332. 
számú törvényjavaslat tárgyalását. A részletes vita lefolytatása a bizottság feladata a 
határozati házszabálytól való eltérés alapján. Az előterjesztő képviseletében Vas Imre 
képviselőtársunkat köszöntöm, az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Völner 
Pál államtitkár urat. A képviselői módosítók között található a Magyar Szocialista 
Párt képviselői által benyújtott módosító javaslat, továbbá 1. hivatkozási számon 
kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat.  

Megadom a szót az előterjesztőnek. Kérem, hogy ezekkel a módosító 
javaslatokkal kapcsolatosan ismertesse az előterjesztői álláspontot. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Az MSZP-s képviselők 
által benyújtott módosító javaslatot az előterjesztők nem támogatják, az a benyújtott 
javaslathoz képest egy teljesen más irányt kíván adni ennek a törvényjavaslatnak. 
Szerintem különösebb magyarázatra nem is szorul ez. 

Az előterjesztők támogatják az 1. számon kiosztott, a bizottság kormánypárti 
tagjai által javasolt módosítást, az összhangban áll az előterjesztők szándékával, és 
pontosítja a benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányzati álláspont ismertetésére államtitkár 

urat kérem. Parancsoljon! 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 
tudok közölni: a tárca nem támogatja az MSZP-s módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: A másik módosító javaslattal kapcsolatosan?  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A másik módosító 

javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr 

kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én egészen más állásponton vagyok - nem meglepő 
módon -, mint Vas Imre képviselő úr, aki az előterjesztő képviseletében szólt. Én azt 
gondolom, hogy de, képviselő úr, igenis volna rá szükség, hogy érdemben beszéljünk 
azokról a felvetésekről, amiket a mi módosító javaslatunk tartalmaz, ugyanis az én 
megítélésem szerint ez az, ami a megoldást jelentené, és a megoldást tartalmazza. Az, 
ami az eredeti előterjesztésben szerepel, illetve amit módosítani kíván részben az 
önök most benyújtott módosító javaslata, én azt gondolom, lényegesen kevesebb, 
mint az általunk javasolt módosítás. Azért kevesebb, mert amit egyébként 
konzekvensen képviseltünk is az elmúlt időszakban, és megjegyzem, hogy számos 
pontban a kormányzati elképzelésekkel is egybevág, ezeket a pontokat tartalmazza a 
mi javaslatunk, gyakorlatilag azzal az igénnyel, hogy az Országgyűlés a kormányt arra 
szólítsa föl, hogy ezt képviselje majd az európai uniós intézményekben, amelyekben, 
amely tárgyalásokon a kormányzat részt vesz. 

Azt gondolom, hogy azok a pontok, amik ebben szerepelnek… Először is hadd 
kezdjem ott, hogy abban a hozzáállásban, ami úgy szól, hogy ezt a kérdést, ezt a 
problémát, főleg egyébként a mostani tragikus párizsi események tükrében, bizony 
uniós szinten kell kezelni és megoldani, azt gondolom, hogy szinte már vitánk sincsen 
egymással, hiszen erről beszélt számos kormánypárti képviselő és kormánytag is.  

A másik, hogy a Dublin III. alkalmazását mindenféleképpen föl kell 
függeszteni, ehelyett egy közös migrációs politikát szükséges kialakítani. 
Természetesen tudom részletezni, de nem tartom szükségesnek, hogy fölolvassam 
pontonként azokat az érveket, amelyek szerepelnek a papíron.  

Az is egyértelmű, tisztelt képviselőtársaim, hogy mind a migrációs problémát, 
mind az ezzel összefüggő, esetleges terrorfenyegetettséget valóban talán a 
leghatékonyabban úgy lehet kezelni - amellett, hogy a határainkat megvédjük, illetve 
az uniós határokat általában megvédjük -, hogy megpróbáljuk azokat a konfliktusokat 
megoldani és kezelni, amelyek arra veszik rá az embereket, hogy tömegesen Európa 
felé vegyék az irányt. Értelemszerű, hogy ez is az Európai Unió keretei között, 
természetesen Magyarország hathatós közreműködésével tud csak megvalósulni. Még 
egyszer szeretném mondani, hogy nagyon szívesen ennél részletesebb ismertetését is 
adom a mi módosító javaslatunknak, mindazonáltal örülnék annak, ha a 
kormánypárti képviselők megérvelnék azt, hogy mi az oka annak, hogy ezekkel a 
pontokkal ők nem értenek egyet, mi az oka annak, hogy ezeket a pontokat nem 
kívánják a javaslat részévé tenni, még egyszer mondom, annak utána, hogy egyébként 
ennek a többségét kormányzati szinten és kormányzati politikusok is szükségesnek 
tartják.  

Az, hogy eredetileg ez a javaslat mire irányul, egy dolog, és a másik pedig az, 
hogy ezt a célt bőven érdemes és helyes lenne kiegészíteni azokkal az érvekkel, 
amelyeket mi képviseltünk; természetesen a kormánynak az öntömjénezéséről szóló 
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néhány mondat kevésbé szerepel a mi javaslatunkban, de ezt meg bocsássák meg 
nekünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Bárándy Alelnök Úr! Azért nem támogatjuk az önök módosító javaslatát, mert 
- úgy fogalmazott Vas Imre - egészen más irányt szabna a törvénynek. Szeretném ezt 
részletezni, pontosítani.  

Az eredeti törvényjavaslat kifejezetten arra épül, hogy az Európai Unió 
Tanácsának határozata vagy az Európai Unió Tanácsa a döntése során figyelmen 
kívül hagyta a szubszidiaritás elvét, tehát figyelmen kívül hagyta azt, hogy ezt a 
kérdést, ezt a problémát saját tagállami hatáskörben kell vagy lehet rendezni.  

Az eredeti törvényjavaslatban a szubszidiaritás elve egy nagyon lényeges 
kérdés, és jellemző módon önök azt egy módosító indítvánnyal hatályon kívül 
helyeznék, majd utána arról beszélnek a módosító indítványban, hogy hajtsa végre az 
idegenrendészetért és a menekültügyért felelős miniszter az Európai Unió 
Tanácsának határozatát. Tehát miközben a mi javaslatunk abból indul ki, hogy sérti a 
szubszidiaritás elvét, önök szerint nem sérti, sőt még hajtsa is végre a kormány ezt az 
álláspontunk szerint jogsértő tanácsi határozatot, majd utána a 2. §-ban felsorolják, 
hogy milyen egyéb ötleteik vannak, hogy így mondjam, milyen egyéb felszólítást 
intéznének a kormányhoz. De az önök módosító javaslata tényleg teljesen más irányt 
szabna a törvényjavaslatnak, mert a törvényjavaslat eredeti célja az volt, hogy 
rámutasson a tanácsi határozat jogsértő voltára, és a magyar Országgyűlés ennek 
érdekében szólítsa fel a kormányt cselekvésre a jogsértő határozattal szemben. Ezt az 
élét vagy ezt az irányát önök teljesen megváltoztatják, valójában a konformitás 
irányába, a végrehajtás irányába változtatják meg, és utána számos pontban akár még 
egyébként hasznosítható gondolatokat fejtenek ki, de akkor teljesen a törvény eredeti 
szándékával ellentétes lenne az önök törvényjavaslata, ha ezt így fogadnánk el.  

Mondom, tehát még lehetne is vitatkozni a 2. §-ban felsorolt javaslatokon, 
hogy a kormánynak mit kellene az Uniónál elérni, de az önök által első részben foglalt 
módosító javaslatban van a lényeg, pont kihagyják a szubszidiaritás elvét, és 
megváltoztatják: a jogellenesség helyett a határozat végrehajtását állítaná a 
középpontba a törvényjavaslat, ezért semmiképpen sem támogatható. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Utánam Szilágyi György el fogja mondani, hogy az MSZP-s módosító javaslatról mi a 
véleményünk, én viszont kritikát szeretnék megfogalmazni - ezt meg fogjuk tenni az 
Országgyűlésben is -, hogy egyáltalán miért kellett ennek idejönnie. 

A kormány megteheti azt, sőt csak a kormány teheti meg azt, hogy az Európai 
Unió Bíróságánál eljárást indít, és megtámadja azt a jogszabályt, amiről úgy gondolja, 
hogy a szubszidiaritást sérti. Megvan erre a lehetőség. Értem én, hogy mögé 
szeretnének tenni egy kis performanszot, ha szabad így fogalmazni, egy kis 
parlamenti támogatást - egyébként szerintem ezt inkább határozati javaslat 
formájában kellett volna megtenni, tehát kodifikációs szempontból is nagyon érdekes 
ez a javaslat. Erre való a határozati javaslat forma, nem kell erre törvényt alkotni. De 
egyébként arra is felhívnám a figyelmet, mivel ennek ellenére támogatni fogjuk a 
javaslatot, hogy nehogy elmondhassák, hogy így-úgy-amúgy nem szeretnénk vagy 
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nem értünk egyet a céllal, de azért azt főleg egy Törvényalkotási bizottság ülésén, ahol 
javarészt jogászok vannak, tisztázzuk, hogy - pestiesen szólva - azért ne nézzük 
egymást hülyének, meg fogjuk szavazni, de ez nem erről szól, vagy nem kellene egy 
ilyen javaslatnak idejönnie ahhoz, hogy a kormány megtegye a lépéseket.  

De egy dologra - és ez abszolút érdemi - felhívnám a figyelmet: ne várjanak 
decemberig, mert ki fognak csúszni a határidőből. Szeptember 23-ához képest kell a 
két hónapot számolni, és ha itt játszadozunk még egy kicsit, még egy-két hetet, akkor 
utána már senki nem fog tudni az Európai Unió Bíróságához fordulni, hiszen ki 
fogunk csúszni a határidőből. Úgyhogy legyenek szívesek egyeztetni a szakértőkkel, és 
indítsák meg ezeket a lépéseket, az Országgyűléstől függetlenül is akár, tegye meg a 
kormány azt, amit meg kell tennie. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én Répássy alelnök úr felvetésére szeretnék elsősorban 
reagálni.  

Először is, mivel nagyon rövid, szeretném felolvasni a szubszidiaritás elvéről 
szóló néhány gondolatot, ami az uniós szerződés 5. cikke (3) bekezdésében szerepel. 
Ezek szerint: „A szubszidiaritás elve szerint azokon a területeken, amelyek nem 
tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és 
amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális 
vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatóak.” 
Ha van olyan helyzet, amikor ez tökéletesen megállja a helyét, akkor, azt gondolom, 
most a bevándorláspolitika az.  

Nyilvánvaló az én meglátásom szerint, hogy a határozat nem sérti a 
szubszidiaritás elvét. Az elmúlt hónapokban lényegében csak arról szóltak a hírek, 
hogy a jelenlegi szabályozók alapján a tagállamok önállóan képtelenek megbirkózni a 
válsággal. Én nem gondolom, hogy van valaki, aki vitatja azt, hogy ez így van. Nem 
gondolom, hogy van, aki azon az állásponton van, hogy egy-egy ország önállóan, 
önmagában képes ezt a válságot kezelni.  

Jellemző egyébként még az is, hogy éppen a miniszterelnöknek volt egy fontos 
javaslata az, hogy Görögország adja át az Európai Uniónak a határai védelmét, ami 
ugyancsak egy tagállamokon túlmutató megoldást feltételez. Én azt gondolom, nem 
lehet azt csinálni, hogy amikor Orbán Viktornak a hatásköreit és fennhatóságát sérti 
valami, akkor az sérti a szubszidiaritás elvét, és amikor ugyanezt akarja a 
miniszterelnök Görögországban megvalósítani, az pedig nem sérti a szubszidiaritás 
elvét. Tessenek már egy picit konzekvensek lenni! Legalább ezt az egyet szeretnénk 
kérni. De ha maradunk a jog szabályai mellett és a jog területénél, akkor azt lehet 
mondani, hogy sem a görög beavatkozás nem sértené meg a szubszidiaritás elvét, sem 
pedig az a megoldás, ha ez Magyarországon történne.  

Egyébként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikke pedig 
egyértelműen biztosítja a hatáskört az Európai Unió számára a közös 
menekültpolitika kialakításához. Én azt gondolom, hogy ez még egy érv arra, hogy a 
szubszidiaritás elvének a megsértéséről ne eshessen szó, ne beszélhessünk.  

Amik pedig - visszatérve még egyszer, és nem akarom ennél bővebben ragozni 
- a mi javaslatunkban szerepelnek, amik a mi javaslatunk részei, azok pontosan ezek a 
közös megoldások; azok a közös megoldások, amelyeknek egy részét már jó ideje 
érleljük, szeretném mondani. Jó ideje szó van róluk. Nem hiszem, hogy vitatja valaki 
azt, hogy a problémát elsősorban ott kellene helyben kezelni. Nem hiszem, hogy 
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vitatja bárki azt, hogy az Unió egységesen jobban tud védekezni. Én készséggel 
elismerem, tisztelt képviselőtársaim, hogy amit pedig az Unió menekültpolitikában 
tett és csinált, az gyakorlatilag a nullával egyenlő. De ez nem azt jelenti, hogy a 
megoldás nem arról szólna, hogy ott kell kialakítani egy közös, olyan politikát, ami 
működik. Ez a két állítás nincs egymással ellentétben, ez nem üti egymást. Amikor azt 
mondjuk, hogy ezeket a javaslatokat, amiket mi itt megtettünk, képviselje a kormány 
az Unióban, ezt azért mondjuk, mert a mi álláspontunk szerint, ha ezeket az Unió 
megvalósítaná, akkor igenis lenne hatékony és jó uniós menekültpolitika vagy 
migrációs politika. Most nincs. De most nem is valósítja meg ezeket az Unió.  

Nem akarom már ennél egyszerűbb szintre levinni, egyszerűbb gondolati síkra 
terelni a dolgot, de pontosan azt javasoljuk, hogy a kormány vagy az Országgyűlés 
tulajdonképpen ne egy nemmel válaszoljon, hanem azt mondja, hogy itt vannak a mi 
javaslataink, ezt tessék, tisztelt kormány, képviselni, és ha ezt hatékonyan képviseli, 
akkor lesz jó és hatékony uniós menekültpolitika. Erre irányul a mi módosító 
javaslatunk. 

Ami pedig az ismételt hozzászólásom érdemi részét illeti: még egyszer 
szeretném hangsúlyozni, hogy a szubszidiaritás elve egyszerűen az uniós jogszabályok 
alapján és annak értelmében nem sérül, ez a lényeg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Érdemi lesz a hozzászólásom. Először is: az alelnök úrnak az volt az 

állítása, hogy ha a kormány azt képviselné, amit a szocialista frakció által 
előterjesztett törvénymódosítás tartalmaz, akkor lenne Európában hatékony 
menekültpolitika, és egyben alelnök úr azt is elismeri, hogy amit eddig az Európai 
Unió ezen a területen csinált, az egy nagy nulla. Az utóbbi egy közös kiindulási pont, 
mert ezzel egyetértünk. Mi ennél szerényebbek voltunk az Európai Unióban, mint a 
Magyar Szocialista Párt, tehát mi nem gondoltuk volna, hogy a Magyar Szocialista 
Párt frakciója az Európai Unió teljes vezetésénél okosabb, de én egyébként ezt sem 
zárom ki.  

Ami viszont a lényeg, hogy a magyar kormány konzekvensen képvisel egy 
álláspontot, ez pedig az, hogy ez a probléma kizárólag azért állt elő, mert a görögök 
nem tartják be az európai uniós egyezményt. Ennek kapcsán következetlenséggel 
vádolni a kormányt vagy a miniszterelnököt hatalmas tévedés, mert a miniszterelnök 
mindig pontosan fogalmazott: ha Görögország nem teljesíti az európai uniós 
kötelezettségét, akkor kérjük meg a görögöket, mert az is egy szuverén állam - 
hangzott a nyilatkozat -, hogy hatalmazzák föl az Európai Unió tagállamait vagy 
magát az Európai Uniót, hogy ezt a feladatot végezze el. Természetesen ez görög 
beavatkozás nélkül nem megy. 

Ha viszont valaki egy európai uniós egyezményt nem tart be - mint ahogy a 
görögök semmibe veszik a schengeni egyezményt -, akkor nyugodtan ki lehet zárni 
abból az európai uniós egyezményből. Ez a probléma azért állt elő, mert a schengeni 
határvédelmet senki más nem vette komolyan, csak és kizárólag Magyarország, ezért 
aztán a kormányt csak és kizárólag elismerés illeti, szerintem. 

A bevándorláspolitika mint közös uniós politika - elhangzott szó szerint - egy 
alapvető tévedés. A bevándorláspolitika egyértelműen nemzeti hatáskörben van. A 
másik pedig, hogy az a jogalkotási termék, amit mi most megtámadunk, az Európai 
Uniónak ez a jogalkotási terméke egy úgynevezett nem törvényalkotási aktus, non-
legislative act, így hívja az európai uniós jog. Ezzel fölülírni más jogalkotási aktusokat 
nem lehet, márpedig a konkrét esetben ez történik. Ráadásul egyébként éppen annak 
az alapjogi fundamentalizmusnak - ami döntően a liberálisokat jellemezte, de azért a 
baloldaltól sem mindig áll távol - a fényében, minden egyes nemzetközi egyezménnyel 
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ellentétes a kvótadöntés, mert tömeges kitelepítést valósít meg, egyedi elbírálás 
nélkül.  

Ilyen értelemben tehát durván nemzetközijog-sértő és a genfi egyezménnyel is 
teljesen ellentétes az, amit e tekintetben az Európai Bizottság elfogadott, a saját 
eljárási szabályaival is ellentétes, és úgy gondoljuk, hogy a probléma kizárólag azért 
állt elő, mert az Európai Unió a saját egyezményeit nem kívánja betartani. Röviden 
ennyit. 

Mivel ez érdemi kormánypárti felszólalás volt, ezért az ellenzéki képviselők 
közül Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is a 

Staudt Gábor képviselőtársam által elmondottakhoz kapcsolódva: igen, az lenne a jó, 
ha valóban nem ez lenne most előttünk - attól függetlenül, hogy támogatni fogjuk -, 
hanem az Alaptörvény módosításának kellene itt lenni előttünk, amely 
megteremthetné az ügydöntő népszavazás lehetőségét, és valóban a magyar 
embereket kellene megkérdezni arról, hogy a magyar emberek mit szeretnének, 
szeretnének-e kvótát, szeretnék-e azt, hogy ide visszatoloncolhassanak esetleg olyan 
menekülteket, akik itt lettek regisztrálva, és majd az emberek eldöntenék azt, hogy 
milyen irányba menjünk. Nekem meggyőződésem, hogy a magyar emberek nem 
szeretnék ezt, ezért mi mindenképpen szeretnénk ebben a kérdésben egy ügydöntő 
népszavazást.  

Rátérve a szocialisták által benyújtott módosító javaslatra: elmondta Bárándy 
Gergely, hogy ebben mi van benne. Végül is nem az van teljesen benne, amit az 
alelnök úr elmondott, hiszen igazából, ami ebben benne van, az az európai egyesült 
államok, az egy központi utasítás, egy központi direktíva szerint működő valami, amit 
nekünk kötelező lenne végrehajtanunk.  

Tudom, hogy nehéz a szocialistáknak adott esetben megérteni azokat a 
szavakat, hogy mondjuk, függetlenség, vagy hogy elsődlegesen az ország és a magyar 
emberek érdeke számít. Tehát én úgy érzem, hogy először nekünk azt kell figyelembe 
venni, hogy mi jó Magyarországnak, mi jó a magyar embereknek. Természetesen 
legyünk szolidárisak azokkal, akik, mondjuk, egy háborús övezetből érkeznek, de a 
lehetőségeinkhez képest. Nézzük meg, hogy mi az ország tűrőképessége, nézzük meg, 
hogy hogy tudunk segíteni, és ne direktívák szerint. Azzal is egyetértek, hogy persze, 
egy közös megoldást kellene találni, csak nem mindegy, hogy ezt a közös megoldást 
hogy találjuk meg: úgy találjuk-e meg, hogy leülünk egyenlő partnerként, mondjuk, az 
európai uniós országok, és kölcsönösen megegyezünk abban, hogy hogyan fogunk a 
jövőben közösen lépni a migrációs válság megoldása érdekében, és megkeressük azt a 
megoldást, ami erre a problémára megoldás lehet, vagy pedig direktívaként azt 
mondják, hogy nektek ezt kell csinálni.  

És azért egy dolgot ne felejtsünk el ennél a központi utasításnál! Azért is furcsa 
egy kicsit, hogy pont a szocialistáktól is halljuk ezeket a mondatokat, hiszen pont a 
baloldali pártok és a baloldali politikusok talán a leginkább felelősek azért, hogy ez a 
helyzet ilyen szinten eszkalálódott és alakult ki. Kik bátorították ezeket az embereket 
hónapokon keresztül arra, hogy nyugodtan induljatok el, mert milyen jó lesz majd 
Európában? Önöknek ugyanez a felelősségük! Sőt, abban is felelősségük van, ha 
visszanézzük az elmúlt éveket, hogy vajon kik voltak azok a politikai szereplők, akik, 
mondjuk, támogatták azokat a nagyhatalmakat - elvtelenül, mindenféle gondolkodás 
nélkül -, amelyek most már bizonyíthatóan okozták, az egyik legnagyobb mértékben 
okozták, hogy ekkora migránsáradat van, azzal, hogy különböző országoknak a 
belügyeibe, úgy gondolták, hogy majd ők beleavatkoznak, és direktívaként 
meghatározzák, hogy egy országban hogy és miképpen kellene működni.  
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Az, hogy hibák tömkelegét elkövetik valakik - és itt gondolhatunk és 
beszélhetünk nyugodtan Németországról is, beszélhetünk Svédországról is. Ki 
kötelezte Németországot és Svédországot, hogy azt mondja, mondjuk, Angela Merkel, 
hogy tessék, gyertek ide, mi mindenkit befogadunk? Most meg azt mondják, hogy hát, 
mégse tudunk ennyit befogadni, akkor most majd vissza fogjuk toloncolni azokba az 
országokba, amelyek nem kértek ebből a menekültáradatból. Ezeket a hibákat, 
ezeknek a hibáknak a következményeit majd nekünk kell viselni.  

Vagy azoknál az országoknál is - tudom, most biztos majd föl fognak hördülni, 
hogy egyáltalán Franciaországot meg meri az ember egy kicsit kritizálni. De vajon a 
francia gyarmatosításból Magyarországnak volt-e haszna? Merthogy 
Franciaországnak biztos, hogy volt. Ez is az egyik oka egyébként annak a francia 
helyzetnek, ami jelen pillanatban van. Amikor ebből probléma lesz, akkor azt 
ugyanúgy Magyarországnak kötelessége elviselni?  

Tehát én azt mondom, hogy amikor hibákat követnek el különböző országok, 
és utána belátják, hogy hibát követtek el, akkor lehet nekik segíteni, meg lehet ezzel a 
kérdéssel foglalkozni, de akkor tekintsenek minket partnernek, üljünk le velük, 
egyezzünk meg abban, hogy miben tudunk részt venni, vállaljunk bizonyos 
kötelezettségeket, de ezeket a kötelezettségeket saját magunktól, önként vállaljuk, és 
ne direktívák alapján. Az önök által benyújtott törvénymódosítás pont erről szól.  

Az meg aztán hab a tortán, hogy jelen pillanatban ott tart a Szocialista Párt, 
hogy a Dublin III.-at föl kellene függeszteni, amikor eddig folyamatosan azt mondták, 
hogy minden európai uniós direktívát meg kell tartani, és mindent be kell tartani.  

Ha jól elolvassák ezt a módosító javaslatot, ami az én véleményem szerint - 
még egyszer hangsúlyozom - semmi másról nem szól, mint egyenesen az európai 
egyesült államok felé; úgyhogy a magunk részéről biztos, hogy ilyen módosító 
javaslatokat nem fogunk tudni támogatni. A kormányt pedig arra kérnénk, hogy 
fontolják meg a Vona Gábor által ma is elmondott, jobbikos javaslatot, az Alaptörvény 
módosítására benyújtott javaslatunkat, kérem, hogy fontolják meg, fogadjuk el, és 
minél gyorsabban írjunk ki egy ügydöntő népszavazást ebben a kérdésben. 
Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Tisztelt Bizottság! Ígérem, rövid leszek, de Bárándy alelnök úrnak szeretnék 
válaszolni. Igyekszem kevesebb politikai érvet és több jogi érvet használni. De az 
elején el kell mondanom, hogy az önök javaslatából pontosan egy dolog hiányzik, egy 
alapvető dolog hiányzik, ami az eredeti javaslatban benne van: a kvóta elutasítása 
hiányzik az önök javaslatából. Önök nem utasítják el. A módosítóban, ha megnézi, 
egyetlenegy szó nincs arról, hogy a kvótát, a befogadási kvótát elutasítanák, hanem 
arról van szó, hogy hajtsa végre a Tanács határozatát a magyar kormány. A Fidesz-
KDNP-nek az az alapvető álláspontja, hogy a kvótát, tehát a kötelező betelepítési 
kvótát elutasítjuk, egyrészt. Másrészt a mi álláspontunk, szerintem csak a mi 
álláspontunk felel meg az Alaptörvény egyébként itt idézett rendelkezéseinek is, 
amely szerint az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése értelmében „Magyarország az 
Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés 
alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi 
tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja”. Tehát a 
szubszidiaritás kérdése ebben az esetben alaptörvényi kötelezettség vagy alaptörvényi 
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parancs a magyar állam számára, az alkotmányunk nem engedi, hogy ennél nagyobb 
mértékben átengedjük a szuverenitásunkat az Európai Unió intézményeinek. 

Még azt szerettem volna elmondani, hogy az önök módosító indítványában, 
illetve az ön szóbeli indokolásában, alelnök úr, többször szerepelt a közös uniós 
menekültpolitika kialakítására való szándék. Tehát azt megállapítottuk, ahogyan az 
előbb Gulyás elnök úr is mondta, hogy nincs az Európai Uniónak közös 
menekültpolitikája. De ennél továbbmegyek: közös migrációs politikája, tehát közös 
bevándorlási politikája meg nem is lehet az Európai Uniónak, mert az tagállami 
hatáskör, hogy kiket akar nem menekültügyi alapon, hanem kifejezetten gazdasági 
vagy bármilyen más megfontolásból befogadni az országába. Tehát a befogadás 
abszolút szuverenitási kérdés. A menekültkérdésben lehet kialakítani közös 
menekültpolitikát, de nincs ilyen pillanatnyilag az Uniónak. És az önöknek nem 
furcsa, hogy nincs közös menekültpolitika, viszont egy kvótahatározatot meg ránk 
akarnak már kényszeríteni? Tehát nincs ugyan közös menekültpolitika, de ennek a 
terhét már szét akarják osztani a tagállamok között.  

Tehát mindenképpen sántít szerintem az az irány, az a politikai vagy jogi irány, 
amit önök választottak a módosító indítványban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Folytassuk a vitát, tényleg érdekes és valóban részben politikai, részben 
szakmai természetű. Én mind a kettőt bele szeretném most szőni a fölszólalásomba. 
Először is egy dolgot, ha rosszul mondtam volna, akkor most korrigálok, és 
természetesen ebben az elnök úrnak igaza van, hogy nem a bevándorláspolitika az, 
aminek a közös európai intézését lehetővé teszi az EU működéséről szóló szerződés, 
hanem a menekültpolitika. De én azt gondolom, hogy ezen van a lényeg. Tehát ha úgy 
tetszik, rosszul mondtam, az egy szóbeli hiba volt, de a lényegen semmit sem 
változtat, mert ha a befogadásról, a kötelező befogadásról beszélünk, akkor ott 
mindenképpen menekültekről beszélünk, ezért a menekültpolitika kialakításán van a 
hangsúly, nem általában a migrációs, közös migrációs politikának a kialakításán. 
Legalábbis jogszabályi szinten erre utaltam, ami a működésről szóló 78. cikket illeti. 

Ezen túlmenően két-három érv, amit szeretnék mondani. Az egyik, hogy 
melyik oldal felelős érte. Szerintem kár ezen lovagolni, de azért az tényként 
megállapítható, hogy alapvetően jobboldali kormányok működnek Európában, és ha 
jól tudom, akkor az Unió is jobboldali többséggel működik, úgyhogy ehhez képest én 
erről több érvet nem szeretnék mondani.  

A másik, hogy mi is kiemeljük mindig - és ez természetes dolog -: a magyar 
országgyűlési képviselő elsősorban nyilvánvalóan a magyar emberek érdekében 
cselekszik, és ez így is helyes. Más szempontokat is figyelembe kell venni, a 
szolidaritás elvét, és a többi, de alapvetően erről van szó. Viszont van úgy, tisztelt 
képviselőtársaim - főleg mondom Szilágyi képviselő úrnak -, hogy a magyar emberek 
érdekéhez, érdekének a képviseletéhez a közös megoldáson keresztül vezet az út. Mi 
ennyit mondunk csak, nem azt, hogy ne a magyar emberek érdeke lenne egy magyar 
Országgyűlés számára a legfontosabb, természetesen.  

És a harmadik, amit szeretnék még megjegyezni, a Dublin III.-mal 
kapcsolatos. Igen, azt mondjuk, valóban, és nemcsak az uniós jogszabályok, hanem a 
magyar jogszabályok vonatkozásában is, hogy azokat be kell tartani. Éppen ezért 
javasolunk mi egy olyan megoldást már hosszú-hosszú ideje, amiben azt gondolom, 
szintén egyetértés van, hogy függesszük fel ennek az alkalmazását, magyarán ne ne 
tartsuk be, hanem függesszük föl, vagy változtassunk rajta, mert az élet meghaladta 
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ezt. Nincs ellentmondás köztünk, tisztelt képviselőtársaim. Nincsen ellentmondás. 
Nem is volt soha e vonatkozásban, azt gondolom. 

A kvóta kérdésével kapcsolatban pedig csak egy gondolat. Egy dolgot érdemes 
tisztázni. Az egyik, hogy beszélhetünk most egy olyan javaslatról, ahol 
Magyarországnak kétezer ember befogadásáról kellene dönteni, illetve kétezer 
eljárást kellene lefolytatni. Ezt nem érdemes összemosni azzal a kvótával vagy 
kvótarendszerrel, ahol előre meghatározhatatlan és nagyszámú migránst lenne 
kénytelen Magyarország befogadni. Amikor ez utóbbiról beszélünk, és azt gondolom, 
mindenki ezt érti kvóta alatt itt a parlamentben is és kint az utcán is, e vonatkozásban 
is nagyon egyértelmű az álláspontunk: ezt nem támogatjuk. Kétezer ember 
befogadásáról van szó ebben a javaslatban. Ez nem az a kvóta, amiről Szilágyi 
képviselőtársam beszél, azt gondolom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én azt szeretném visszautasítani, hogy a Szocialista 

Párt európai egyesült államokban gondolkodna. Soha nem volt ilyen álláspontunk és 
nem is lesz, ugyanis olyan nem lesz, és nem is gondolom, hogy bárkinek ilyet 
támogatni kellene. Viszont azért egyet ajánlanék mindenkinek a figyelmébe. Ha mi 
egy közösség tagjai vagyunk, akkor annak nemcsak az előnyeit illik kihasználni, 
hanem időként a gondokon is osztozni kell. Ezt erősítette meg az utolsó mondatával 
Bárándy képviselőtársam, hogy itt kétezer emberrel kapcsolatban akarunk mi 
nagyon-nagyon hosszú bírósági procedúrát alkalmazni.  

Lehet, hogy van probléma, de azért belső szolidaritásnak is lenni kell, vagy ha 
nincs, akkor ki kell mondani akár a Jobbiknak is, hogy akkor mi nem akarunk az 
Európai Unióban lenni. Ugyanis ez a tiszta beszéd. Ezt ők mondták régebben, most 
már kicsit másfajta logika van, mert azért leesett, hogy akkor az a támogatói körük, 
amely egy részének a léte függ attól, hogy mi mit kapunk onnan meg mit nem, az 
mondjuk, nem biztos, hogy egyetértene vele, mert azzal kimondanánk, hogy nincsen, 
mondjuk, 70 ezer forint hektáronkénti területalapú támogatás, nincsen évi 700 
milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatás, mert akkor ilyeneket ki kell 
mondani, hogy ez nekünk nem kell, mert mi nem akarunk ebbe a közösségbe tartozni. 
De akkor ezt is ki kell mondani.  

És itt most nem az a probléma, világosan fogalmaztunk, csak nyilván 
szándékosan, nem arról van szó, hogy félreérti bárki; megmondtuk, hogy általában 
kvótát, nagytömegű idetelepítést nem támogatunk. De ha már született egy ilyen 
döntés, akkor lehet azzal kapcsolatban persze aggályokat kifejezni, én is azt 
gondolom, egyébként nehéz is lenne őket itt tartani, többek között ezért sem akarunk 
ennél lényegesen nagyobb; hacsak nem lesz újra határ, amit nem hiszem, hogy bárki 
is kérdez, ettől függetlenül a nyílt szembeállás semmiképpen nem kellene, ezért 
javasolunk mi tárgyalásos megoldást. Ha nincs tárgyalásos megoldás, akkor meg 
mérlegre kell tenni, hogy mi az előnyünk abból, ha most ezt a meccset lejátsszuk, meg 
mi a hátrányunk. Ugyanis azért érző emberek vannak a másik oldalon is, szeretném 
mondani, és ha túlságosan sokszor mondjuk azt, hogy itt mi semmit nem akarunk, 
ami a közösből felelősség, csak a jólétet, akkor azért ez előbb-utóbb visszabeszélhet. 
Én azért ettől nagyon óvnám magunkat.  

Ezért javasolnánk azt, hogy fontolja meg a kormány meg a többség azt a 
javaslatot, amit mi tettünk, és ne ilyen direkt konfrontáció legyen főleg a hétvégi 
események után, hanem keressük már meg közösen azt a megoldást, ami ott tudja 
tartani az embereket, ahonnan most el kell hogy meneküljenek, mert ebben sincsen 
vitánk, illetve meg kell próbálni a peremrészen működő rendszereinket, a közös 
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európai rendszereket úgy fölállítani, hogy ne egy-egy tagállamnak legyen a 
problémája a probléma, ami egyébként nem oldódott meg, mert attól függetlenül, 
hogy itt mi nagyon sok pénzt elköltöttünk, mégiscsak volt Párizsban merénylet, meg 
mégiscsak ugyanannyi migráns vagy menekült - részben migráns, részben menekült - 
csak elérte a célját. Mi ezt vitatjuk nyolc hónapja.  

 
ELNÖK: Nem akartam már érdemben hozzászólni, de Gőgös képviselőtársam 

véleménye mégiscsak hozzászólásra indított. Nagyjából egyetértünk abban, hogy ez a 
kvóta teljesen működésképtelen. Ha jól értem, akkor Gőgös képviselő úr… (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Egy embernél is vagy ötszáz embernél is. Ugyanezeket az 
embereket vajon mi fogja Magyarországon tartani? Akit áthelyeznek Németországból 
Romániába vagy Bulgáriába vagy Svédországba, ugyan mi fogja ott tartani, miközben 
nincsenek határok? (Gőgös Zoltán közbeszól.) De, képviselő úr, akkor meg az a baj - 
mind a ketten pontosan tudjuk -, hogy ezek az ötletek, amelyek tényleg a Bizottságtól 
jönnek, annyit nem érnek, mint az a papír, amire ráírták, és valamilyen félreértett 
szolidaritás szellemében hülyének tettetjük magunkat, és mi is részt veszünk ebben a 
játékban, ráadásul úgy, hogy annyiban szerintem nem igaz, politikai értelemben nem 
igaz, hogy 120 ezer emberről van szó, mert ha egyszer ezt a mechanizmust elfogadjuk, 
utána számon fogják rajtunk kérni. Ezért nem lehet elfogadni.  

Ugyan mit old meg 120 ezer ember befogadása, ha, amíg az Európai Unió ezt 
az egy határozatot - egyébként szerintem eljárásilag szabálytalanul - meghozta, addig 
ennek az embertömegnek a többszöröse érkezett az Európai Unióba azért, mert az 
Európai Unió nem menekültekről dönt, hanem mindenkit beenged válogatás nélkül, 
ahelyett, hogy eldöntené a külső határon, hogy ki menekült, ki nem, kit akar 
beengedni, kit nem? Ha ezekben egyetértünk, akkor nyugodtan felléphetünk akár 
egységesen is, a Magyar Szocialista Párt is elmondhatná azt, ami az ön szavaiból 
egyébként következik, hogy ez egy teljesen eszement, végrehajthatatlan ötlet, és akkor 
nagyjából egységesen ezt a szép javaslatot meg is tudnánk szavazni. 

Staudt képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Sajnos, ismerjük ezeket a 

módszereket, hogy kinyitjuk a kaput résnyire, most csak ennyi emberről van szó, 
most nem lesz ebből gond, most csak kétezer. Igen ám, de akkor a jövőben valóban ez 
egy olyan precedenst teremthet, hogy az nem kétezer lesz, hanem húszezer, aztán 
egyszer csak kétszázezer, ha máshonnan is megindulnak az emberek. Tehát azért 
figyelembe kell venni azt is, hogy szabályok - akár a schengeni határok védelmére 
vonatkozó szabályok - vannak az Európai Unióban. Ezeket a szabályokat be kellene 
tartani. Ha azok az államok, amelyek a schengeni határokat kell hogy megvédjék, ezt 
nem tartják be, akkor miről beszélünk? Most arról beszélünk, hogy sorozatosan 
tulajdonképpen sokszor az országok az első embereinek az utasítására vagy 
jóváhagyásával szegjük meg az uniós jogot, nem védjük meg a schengeni határokat - 
most az Európai Unió egészéről beszélünk -, és utána panaszkodunk, hogy úristen, 
kialakult egy olyan helyzet, amit nehéz kezelni. Nem abból kellene kiindulni, hogy 
vannak jogszabályok, amiket be kell tartani?  

Ha nem tetszik valakinek az a jogszabály, akkor meg kell változtatni. 
Nyilvánvalóan ezek nem olyan jogszabályok, amiket szerintünk meg kellene 
változtatni ebben a formában.  

Tehát itt kezdődik a dolog, és egyébként a nyugati meg északi országok az 
Unióban pont ezt az elképesztően álságos, minősíthetetlen politikát folytatják. Most 
már lehetett olvasni a sajtóban a híreket, hogy a svédek vannak felháborodva, hogy 
hozzájuk nagyon sok bevándorló ment, és ez milyen igazságtalan dolog, hogy azt 
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mind nekik kell eltartani. Kérte valaki a svédeket, hogy annyi bevándorlót csábítsanak 
magukhoz? Nem kérte őket. Ha viszont odacsábították, akkor már egyék meg, amit 
főztek. Ez egyébként a nyugati országokra a történelmük során is jellemző volt, és 
egyébként az uniós csatlakozás után is ezt érzékelhettük, hogy persze, a jó dolgok 
mindig menjenek hozzájuk - ahogy Szilágyi képviselőtársam mondta, hogy a 
gyarmatbirodalmak hasznai, meg a fél világot lerabolni, történelmileg ez nagyon jó -, 
aztán, ha gond van, akkor terítsük a károkat a keleti országokra, illetve a kelet-
európai országokra vagy egyáltalán a világra. Ezt nem lehet tovább folytatni. Azt kell 
mondani nekik, hogy igenis, ha már nem tartottátok be a jogszabályokat, akkor 
legalább kezeljétek ti a helyzetet.  

Én egyébként azt se látom, hogy itt mitől van, ha csak menekültválságról 
beszélünk; de nem beszélhetünk menekültválságról, egy bevándorlási válsághelyzet 
van, amit el kellene választani a menekültválságtól. Akkor beszélhetnénk 
menekültválságról, ha azt mondhatnánk, hogy aki bent van az Unió határain belül, az 
menekült, tehát ki tudtuk szűrni a schengeni határokon, a menekülteket befogadtuk, 
és van X-tízezer vagy százezer menekült, és meg kell oldani. Én nem látom ezt az 
arányszámot, lévén, hogy mindenkit átengedtek. Ezután, ahogy mondtam, 
nyilvánvalóan ne várják el Magyarországtól, hogy nyakló nélkül befogadjunk 
mindenkit, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda. Köszönöm. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nem 

szeretném hosszúra nyújtani, csak egyszerűen azt nem érti meg itt sok mindenki, és a 
szocialistáknál itt van egyébként a legnagyobb probléma, hogy még egy ilyen 
helyzetben sem tudnak őszintén beszélni.  

Két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy Gőgös képviselő úr ugyanúgy 
nem tudja azokat az európai uniós szabályokat, amikről itt szó van, mint ahogy, 
mondjuk, nem tudta, hogy van-e szavazati joguk Törökországban a nőknek vagy 
nincs, vagy pedig tudja, csak bőszen elhallgatja. Itt most kétezer emberről beszél. 
Előtte Bárándy képviselő úr elmondta, és ön is elmondta, hogy igen, be kell tartani az 
uniós szabályokat. A kétezer ember az uniós szabályok alapján, ha családegyesítést 
kér, akkor nem kétezer emberről beszélünk, hanem már jelen pillanatban 
beszélhetünk 10-12-15 ezer emberről is, hiszen ezek az emberek minden valószínűség 
szerint a családegyesítés intézményét igénybe fogják venni. Ha ön nem tud erről, 
akkor jó, ha tud róla, akkor meg ne beszéljen kétezer emberről. 

Az is elég furcsa az én véleményem szerint, amiről szintén nem beszélnek, hogy 
vajon ki ez a kétezer ember. A befogadó országnak vajon milyen jogai vannak azzal 
kapcsolatosan, hogy kiket szeretnénk itt látni? Semmilyen! Akkor ez direktíva, semmi 
más! Ezért mondom, képviselő úr, vagy gondolja át esetleg ezt a létszámot vagy ezt a 
javaslatot egyáltalán, amit mondott, vagy pedig, ha ön pontosan tudja, akkor meg az a 
szégyen, mert akkor megpróbálják félrevezetni még itt is az embereket és mondjuk, a 
saját képviselőtársaikat is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gyüre alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon fontos, amit elnök úr is elmondott, illetve Staudt 
Gábor képviselőtársam is elmondott, hogy mekkorára nyitjuk ezt az ajtót, kinyitjuk-e 
egyáltalán, és elnök úr mondta, hogy talán, ha picire nyitjuk, akkor lesz majd 
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szélesebb, majd szélesebb, majd szélesebb, és ez bizony így van. Tehát itt ez elvi 
kérdés, hogy egyet, tízet, százat, százezret - nem tudjuk, hogy hol lesz a vége.  

Amikor ezt a kvótát megállapították, és Magyarország megkapta ezt a közel 
kétezer főt, azóta látjuk, hogy mi történt, mert azóta már Európában 
megháromszorozódott a migránsok száma, és nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. Ha ez 
így folytatódik, és tényleg megnyitjuk ezt a szelepet, akkor nem tudjuk, hogy 
Magyarországra is mennyi esne, és ki vállalja ennek a felelősségét. Láttuk, hogy mi 
történt Franciaországban, mi történt Párizsban. Ki viseli ennek a felelősségét? Igen, 
döntünk arról, hogy befogadunk bizonyos kvótában menekülteket, vagy migránsokat 
az országba. De akkor ki fogja viselni a felelősségét, amikor itt lesz majd hasonló eset?  

Ezt nem rendezik a magyar jogszabályok, nyilván az Alaptörvényben még erre 
nem lehetett számítani, hogy egy ilyen dolog fog történni, erre vonatkozóan 
nincsenek jogszabályok, de ha már valóban így van, akkor a nemzetet kell erről 
megkérdezni, hogy mi a véleménye: akarunk-e kvótát, akarunk-e migránsokat, mit 
akarunk? Ezt felelősen senki, csak egy népszavazás tudja eldönteni, egy ügydöntő 
népszavazás tudja eldönteni, és mindenféleképpen erre lenne szükség. A 
szubszidiaritás elve alapján pedig teljesen egyértelmű, hogy ebben az esetben 
Magyarországnak önálló, szuverén hatalomként kell meghoznia azt a döntést, hogy ő 
kér-e a migránsokból, akar-e befogadni, akar-e kvótákat vagy nem akar. Ez a jog 
álláspontom szerint mindenképpen megilleti az országot, tehát jogos annak a 
kérdése, hogy bizony ezt a nemzetközi bíróságon meg kell támadni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Annyit szeretnék még érdemben jelezni, hogy itt van a kezemben a 

határozat szövege, tehát a Tanács 2015/1601-es határozata, és ebben az 5. cikknek a 
(9) bekezdése azt mondja, hogy „ennek megfelelően Olaszország és Görögország az 
áthelyezési eljárás céljából garantálja az azonosítást, a nyilvántartásba vételt és az 
ujjnyomatok levételét. Annak biztosítása érdekében, hogy az eljárás hatékony és 
kezelhető maradjon, megfelelően meg kell szervezni a fogadási létesítményeket és 
intézkedéseket, hogy az uniós vívmányokkal összhangban ideiglenesen el lehessen 
helyezni a kérelmezőket addig, amíg a helyzetükre vonatkozó gyors döntés 
megszületik.”  

Magyarul nincs elbírált kérelem. Nem menekülteket helyeznek át, embereket, 
akiket egy teljesen felelőtlen, eszement, eszetlen európai politika befogadott, akik 
között lehetnek menekültek, lehetnek gazdasági bevándorlók, meg lehetnek 
terroristák. És aztán majd eldönti az adott ország - ha van rá ideje, mert menekülti 
őrizetet nem alkalmazhat, mert azt az Európai Unió menekültügyi szabályozása 
kizárja -, hogy mit szeretne csinálni az illetőkkel, akik nyilván nem fogják ezt itt 
megvárni.  

Semmi értelme az egésznek, mindannyian tudjuk, csak van, aki kimondja - 
ezek vagyunk mi -, van, aki meg eltitkolja ezt - ez a Szocialista Párt.  

Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, 
akkor a vitát lezárom, és megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Először is 

természetesen köszönöm mindenkinek, aki a házszabálytól való eltérést támogatta. A 
dolog érdemi részére rátérve: a kvóta jogtalan, értelmetlen és egyben veszélyes is. 
Egyrészt, mert az Európai Uniónak nem volt joga - itt már elnök úr és Répássy 
alelnök úr részletesen kifejtette, hogy miért - ilyen jogi aktust meghozni. 
Hozzáteszem, határozatot az alárendelt szervre vonatkozóan hoz valaki, és én úgy 
gondolom, hogy Magyarország az Európai Unió Tanácsának nem alárendelt szerve. 
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És nemcsak a magyar jogalkotásban van így, hogy határozatot az alárendelt szervre 
szoktak hozni, ami mindenkire kötelező szabály, azt jogszabálynak hívják, és a 
határozat és a jogszabály között azért éles különbség van, ezt szerintem még azok a 
képviselőtársaim is tudják, akik nem folytattak jelentősebb jogi tanulmányokat.  

Ráadásul egy olyan kvótát vagy olyan embereket oszt el, amit mi nem 
szeretnénk. Tehát azért minden országnak szerintem az Európai Unióban megvan az 
a joga, hogy eldöntse, hogy ő kit fogad be saját magához. És ha valaki meghív valakit, 
mondjuk, vacsorázni, akkor nem illik kérni - bármely közösségnek is a tagja -, ha 
meghívok valakit, akkor nekem, úgy gondolom, gondoskodni kell arról, hogy őket 
ellássam. És nem Magyarország miniszterelnöke volt az, aki meghívta, és ha egy 
közösség tagja vagyok, akkor sem várható el tőlem, hogy az én vendégeimet mások 
lássák el.  

Szerintem talán abban volt a legkevésbé vita, hogy ez a kvóta értelmetlen. 
Egyébként végrehajthatatlan, és ráadásul meghívót jelent újabb millióknak az 
Európai Unióba. És veszélyes is egyrészt kulturális identitásunkra, másrészt pedig 
növeli a bűnözést, illetve a terrorveszélyt. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy 
támogassák a kormánypárti képviselők módosító indítványát és a zárószavazásnál 
pedig a törvényjavaslatot is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, a kormány képviseletében, ha 

kíván szólni, akkor parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak 

megismétlem, tehát a tárca álláspontja, hogy támogatjuk a módosítót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Az MSZP-

frakció képviselői által benyújtott módosító javaslatról szavazunk először. Az 
előterjesztő és a kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a Szocialista Párt képviselői által benyújtott 
módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem 
támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatról kell szavaznunk. Ezt az előterjesztő és a kormány támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Ezt az előterjesztő és a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Salacz képviselőtársunkat javasolom bizottsági előadónak. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag Salacz képviselő urat kijelöltük bizottsági 
előadónak.  

A kisebbségi előadó pedig (Dr. Bárándy Gergely: Vállalom.) Bárándy Gergely 
alelnök úr lesz a bizottság részéről. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai megjelenést és a munkát, a mai ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 06 perc.) 
  

Dr. Gulyás Gergely 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit és Dani Judit 


