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Napirendi javaslat  

 

1. A migráció elleni nemzetközi fellépésről, a Poszt-Cotonoui Megállapodás 
elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat (P/17816. szám) 
(Dr. Simicskó István, Dr. Aradszki András, Dr. Hargitai János, Dr. Latorcai 
János, Dr. Rétvári Bence, Dr. Semjén Zsolt, Dr. Seszták Miklós, Dr. Vejkey Imre, 
Földi László, Harrach Péter, Hollik István, Juhász Hajnalka, Móring József 
Attila, Nacsa Lőrinc, Soltész Miklós, Szászfalvi László, Süli János (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
Uniós napirendi pont!  
 

2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - a menekültügyi és migrációs paktum elemei  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a menekültügy és a migráció 
kezeléséről, valamint a 2003/109/EK tanácsi irányelv és az (EU) XXX/XXX 
rendeletre [Menekültügyi és Migrációs Alap] irányuló javaslat módosításáról 
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nemzetközi 
védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről  
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli 
állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről, valamint a 
767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 
rendelet módosításáról  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a migrációs és menekültügyi 
válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről  
e) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) XXX/XXX rendelet [a 
menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendelet] és az (EU) XXX/XXX 
rendelet [az áttelepítési rendelet] hatékony alkalmazása érdekében a 
biometrikus adatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását 
szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és 
az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások 
kérelmezéséről, valamint az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/818 rendelet 
módosításról 
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  
  
Előterjesztő: 
Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat és az Országgyűlés munkatársait. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Második teendőnk a napirendi 
pontok megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt 
hétvégén megkapták a napirendi javaslatomat.  

A mai napra két napirendi pont megtárgyalását terveztük. Az első a migráció 
elleni nemzetközi fellépésről, a poszt-cotonoui megállapodás elutasításáról szóló 
politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat, amit képviselőtársaim P/17816. szám alatt 
vettek kézhez. Itt döntenünk kell a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. 

A második napirendi pontunk egyeztetési eljárás a menekültügyi és migrációs 
paktum elemeiről. Itt mintegy 5 rendelettervezetről hallgatjuk meg Hegyaljai Mátyás 
belügyminisztériumi helyettes államtitkár úr beszámolóját. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek esetleg kérdése? (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel, 
ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Tisztelt Bizottság! Előzetesen írásban jelezte távolmaradását Tiba István és Riz 
Gábor bizottsági tagunk.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 2021. november 29-30-án a COSAC 66. 
plenáris ülésére került sor, amelyen Tessely és Balczó alelnök urakkal együtt vettem 
részt. A szlovén elnökség programja, a nyugat-balkáni régió uniós perspektívája, 
valamint az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló napirendnél szólaltunk fel. 

Egy héttel ezelőtt pedig a szerb nemzetgyűlés európai integrációs bizottságának 
delegációjával folytattunk eszmecserét, amelyen Balczó Zoltán, Juhász Hajnalka, 
továbbá Csöbör Katalin és Bana Tibor képviselőtársunk is részt vett, és a találkozó 
során egyértelművé vált Szerbia uniós csatlakozása melletti egyöntetű támogatásunk. 

December 9-én az Európai Parlament LIBE bizottsága szervezetésében 
nemzetközi találkozóra került sor, jogállamisági témakörben, amely eseményen a 
bizottságunk részéről Juhász Hajnalka és Bana Tibor bizottsági tagok vettek részt és 
szólaltak föl. Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak a munkáját. 

A migráció elleni nemzetközi fellépésről, a Poszt-Cotonoui 
Megállapodás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
javaslat (P/17816. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
Uniós napirendi pont!  

Az első napirendi pontunk a migráció elleni nemzetközi fellépésről, a poszt-
cotonoui megállapodás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat, 
itt tehát döntenünk a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Simicskó 
István, KDNP, és képviselőtársai előterjesztésében kaptuk meg a javaslatot.  
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Bizottságunk 2021. december 8-án lett kijelölve a tárgysorozatba vételre. A 
nyilatkozat fő célja a poszt-cotonoui megállapodásban való magyar részvétel 
megakadályozása. A contonoui megállapodás 79 afrikai, karibi és Csendes-óceáni 
állammal jött létre még 2000-ben, amelynek a megújítását szolgáló új megállapodás 
több olyan tartalmi elemmel bővült ki, mint például a migráció vagy az emberi jogok, 
amely tagállami hatásköröket is érint. 

Köszöntöm Juhász Hajnalkát úgy is, mint a napirendi pont előadóját, illetve 
bizottsági tagunkat. Tessék parancsolni! 

Juhász Hajnalka kiegészítése 

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Köszöntöm alelnök urakat és a képviselőtársaimat is.  

Szeretném röviden ismertetni és bemutatni a politikai nyilatkozatot. 
Elsődlegesen arra utalnék, hogy az Alaptörvényünk egyértelműen rendelkezik arról, 
hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának 
védelme az állam valamennyi szervének a kötelessége. Szeretném felhívni szintén a 
figyelmet az Alkotmánybíróság friss határozatára, amelyben megerősítette a magyar 
kormány migrációs politikáját és irányelveket.  

Harmadrészt látnunk kell azt, hogy az Európai Unió soha nem volt még olyan 
migrációs nyomás alatt, mint napjainkban, de a bevándorlás területére vonatkozó 
döntéshozatal minden egyes ország esetében a tagállam szuverén joga.  

Fontos üzenet a magyar kormány részéről az, hogy nekünk nem támogatnunk 
kell, hanem meg kell állítani a migrációt, és ennek a helyben való kezelését kell segíteni 
a kibocsátó országok vonatkozásában. Ezért is fogadta el törvényben az Országgyűlés a 
nemzetközi fejlesztési együttműködéséről és a humanitárius segítségnyújtásról szóló 
törvényt még 2018-ban.  

A poszt-cotonoui megállapodás tervezete két területet érint, az egyik a migrációt 
kizárólag és szinte elsődlegesen pozitív színben tünteti fel, és nem foglalkozik a 
veszélyeivel. Biztonságos, rendezett és szabályos migrációról beszél. A másik, amit a 
poszt-cotonoui megállapodás kapcsán fontos megemlíteni, az a genderszemlélet. Ezt a 
két területet emeli be a poszt-cotonoui megállapodás, és kezeli kiemelten.  

Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a poszt-cotonoui megállapodásnak, ahogyan 
elnök úr is említette, előzménye van, egyrészt még az Európai Unió elődjeként az 
Európai Közösségek gazdasági, kereskedelmi és fejlesztéspolitikai megállapodásból 
létrehoztak nemzetközi megállapodásokat, ACP, az afrikai, a karibi és a Csendes-óceáni 
államok csoportjával. Ez volt 1975-ben a loméi egyezmény, de ez az egyezmény 
akkoriban kizárólag kereskedelmi és gazdasági célokat szolgált. A 2000-es cotonoui 
megállapodás már politikai dimenziót is tartalmaz.  

Tudjuk azt, hogy az ENSZ globális paktuma 3 évvel ezelőtt került elfogadásra, és 
a poszt-cotonoui megállapodás gyakorlatilag ennek az ENSZ globális migrációs 
paktumnak az európai verzióját vetíti előre, különös tekintettel arra, hogy a migráció 
veszélyeiről, a köz- és nemzetbiztonsági aspektusairól nem beszél, de a migráció és a 
terrorizmus kapcsolatáról, a közegészségügyi kockázatokról, a migráció civilizációs és 
kulturális hatásairól sem, de ami kifejezetten problematikus része szintén, az 
úgynevezett pull-faktor jelenség, amivel maga a megállapodás-tervezet a migráció 
beáramlását segíti elő Európába. Szintén a genderszemlélet megjelenik, amely a 
szexuális oktatás keretében a szexuális irányultság és a nemi identitás témakörére is 
kiterjed.  

Amit viszont nemcsak politikusként és szakmailag, de nemzetközi jogászként is 
komoly - szintén a migráción és a genderszemléleten felül - problémának látok, az a 
poszt-cotonoui megállapodás eljárásjogi vonatkozásai. 



7 

Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az Európai Unió Tanácsára is 
vonatkozik az az irányelv, mely szerint a nemzetközi megállapodások szövegének 
kitárgyalásában az Európai Unió, a tagállamok, valamint az adott harmadik tárgyaló 
partner is részt vesz. Az Európai Unió Tanácsa kinyilvánította azt az álláspontját, hogy 
úgynevezett megosztott hatáskörben és vegyes megállapodással fog történni és 
létrejönni, a poszt-cotonoui megállapodás szövegének a tárgyalása. Ehhez képest az 
Európai Bizottság megjelenik egy úgynevezett lopakodó hatáskörrel, mert az Európai 
Unió Tanácsának a poszt-cotonoui megállapodás megállapodás-tervezetére vonatkozó 
részeiben viszont EU-only, kizárólagos kompetenciát szeretne. Ez lefordítva a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen nemzetközi megállapodás szövegtervezetének 
véglegesítéséből és tárgyalásából kiemeli, kiveszi, kizárja a tagállamokat. Ez egy óriási 
probléma. 

Úgyhogy két részre kell osztanunk, egyrészt a migrációs kérdés, mint pozitív 
kérdés megállapítása a poszt-cotonoui megállapodás-tervezetben, a genderszemlélet, 
a harmadik pedig az eljárásjogi aggályok, amelyek kapcsán látjuk azt, hogy a 
jogállamiság kérdését itt is vizsgálnunk kell, nemcsak akkor, amikor minket vizsgálnak, 
hanem amikor az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. 
§ (6) bekezdésére vonatkozóan is gyakorlatilag precedenst kíván megteremteni. Ezért 
úgy gondoljuk, hogy fontos egy olyan értékalapú politikai nyilatkozat, amely az 
Alaptörvénnyel és az Alkotmánybíróság döntésével is összhangban kiemeli azt, hogy az 
Európai Unió a kormányzati részvétellel működő intézményekben akadályozza meg, 
hogy Magyarország a poszt-cotonoui megállapodás jelen formájának részese legyen. 
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő asszonynak, az előterjesztőnek a rövid 

összefoglalását. 
A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, most felteheti, elmondhatja. 

(Jelzésre:) Bana képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő 
Asszony! Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Az előttünk fekvő politikai 
nyilatkozattal kapcsolatban szerintem érdemes alaposan körbejárni a poszt-cotonoui 
megállapodást, hiszen annak azért vannak olyan aspektusai is, gondolok itt 
kereskedelemre, klímavédelemre, amelyek tekintetében a magyar kormány által 
képviselt álláspontnak negatív következménye lehet, és egyébként a migráció 
vonatkozásában sem szabadna annyira leegyszerűsített módon kezelni ezt az előttünk 
fekvő ügyet, mint ahogy az megjelenik a politikai nyilatkozat esetében. 

Ettől függetlenül nekem az az álláspontom, hogy maga a vitára bocsátás jó, ha 
megtörténik, hiszen adott esetben ezen még lehet módosítani, bár ezzel kapcsolatban 
természetesen az elmúlt évekre visszatekintve vannak kétségeim, de mégiscsak van 
erre egy lehetőség, hogy bizonyos pontokon esetleg finomítsuk ezt a nyilatkozatot. 
Éppen ezért nekem maga a vitára bocsátás tekintetében pozitív támogató a 
hozzáállásom azzal együtt, hogy a képviselő asszony által elmondottak nagy részével 
ugyan egyet tudok érteni, azt viszont nehezményezem, hogy ezzel a fajta 
kommunikációval nemcsak azok a klímavédelmi vagy kereskedelmi ügyek, hanem a 
nagyon fontos emberi jogi kérdések is háttérbe szorulnak és azok a keresztényi 
kötelezettségeink, amelyek - azt gondolom - mindenképpen fontosak akkor, ha 
összességében a migrációs vagy menekültkérdésről beszélünk. Tehát ennek az 
egésznek a tálalása az, amit én a leginkább kritizálok, de nyilván hogy erről egy vita 
történjen a parlamentben, és ez szakbizottsági szinten is fontos, ehhez a 
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hozzájárulásomat meg tudom adni, viszont ebben a formában azt gondolom, joggal 
merülnek fel fenntartások az előttünk fekvő nyilatkozattal kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó alelnök úré a szó. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, köszönöm a szót. 

Köszönöm, kedves képviselő asszony, a megállapodás körülményeinek az ismertetését, 
pontosabban az állásfoglalásnak. A Jobbik támogatja a tárgysorozatba-vételt, és 
nagyon komoly ügynek tekinti. Erre való tekintettel nem szakpolitikus, hanem egy 
elnökségi tag lesz az, aki holnap a vitában képviseli a Jobbik álláspontját, de nyilván 
hozzászólásokra lehetőség van. 

Az a dilemma, amit Bana képviselő úr mondott, az én esetemben elég sokszor 
előfordult már, főleg a salátatörvények kapcsán, hogy vannak egy előterjesztésben, 
megállapodás-tervezetben pozitív elemek, és vannak elutasítandók. Itt nyilvánvalóan 
az embernek azt kell mérlegelni, hogy melyik az, amelyiknek nagyobb súlyt tulajdonít. 
Én ebben az esetben a klímavédelmet, bármennyire is fontosnak tartom, a migrációra 
vonatkozó tételek azok, amelyek meghatározóak kell hogy legyenek majd. Bevallom, 
lehet, hogy az én ügyetlenségem, hogy ennek poszt-cotonoui megállapodásnak a tételes 
szövegét keresve, amire az előterjesztés hivatkozik, nem találtam meg, csak a Tanács 
honlapján van nagyon szép szöveg arról, hogy mi ez a megállapodás, egy tartalmi 
ismertető, de magát a megállapodást, amire önök hivatkoznak, én sajnos nem találtam 
meg, nyilván jó lett volna talán valahogy mellékelni. Még egyszer mondom, lehetséges, 
hogy én keresem rosszul a Tanács honlapján. Szeretném a holnapi vita előtt tételesen 
megnézni, hogy hogyan szerepelnek az önök által hivatkozott megállapítások tételesen 
ebben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem látok több hozzászólást. Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném 

megköszönni azt az előterjesztést, amit ön az Országgyűlés szakbizottsága elé, illetve a 
plenáris ülés elé hoz a frakcióval együtt. A Fidesz frakciója teljes mértékben támogatja 
ezt az előterjesztést. Fehéren-feketén kell fogalmaznunk, úgy látom, különösen egy 
olyan helyzetben, amikor - ahogy képviselő asszony is említette - az Európai Bizottság 
jogalkotási módja egyfajta lopakodó jogalkotási mód, ahol próbál becsempészni olyan 
homályos dolgokat például a jogállamisággal kapcsolatban egyéb más 
dokumentumokban, amik nem felelnek meg a magyar érdekeknek. Korábban azt 
láttuk, hogy az Európai Bizottság vagy az európai bürokraták fehéren-feketén 
fogalmaztak, ma már ezt kevésbé látjuk, és pontosan egy ilyen helyzetben vagyunk. 
Egyértelműen ki kell mondanunk, hogy a bevándorlás területén a döntéshozatal 
minden tagállamnak a szuverén joga. A migráció elősegítése és további migránsok 
Európába való behozása helyett meg kell állítani a migrációt, és helyben kell segítséget 
nyújtani a bajban lévő kibocsátó országoknak.  

Az Alaptörvény egyértelműen kimondja a keresztény kultúra védelmét, és ennek 
érdekében deklarálja, hogy Magyarország védi a családot, mint a nemzeti 
fennmaradásának az alapját. A megállapodás-tervezet ugyanakkor olyan 
dokumentumokra hivatkozik, amelyek a szexuális oktatás kereteit a szexuális 
irányultság és a nemi identitás témakörére is kiterjesztenék, így elfogadása 
véleményem szerint az Alaptörvénnyel és a gyermekvédelmi törvénnyel is ellentétes 
lenne. 

Éppen ezért támogatom a KDNP frakciója által benyújtott javaslatot, ami 
felszólítja a kormányt, hogy az Európai Unió kormányzati részvétellel működő 
intézményeiben akadályozza meg, hogy Magyarország a poszt-cotonoui megállapodás 
jelen formájának részese legyen. 
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Tisztelt Bizottság! Akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek, és utána pedig 
szavazást rendelek el. 

Juhász Hajnalka válasza 

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm képviselőtársaim részéről a hozzászólásokat.  

Annyit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy ez most már nagyon 
komoly tendencia az elmúlt 10 évben, és ezt nemzetközi jogászként látom, hogy például 
a környezetvédelem az, amelyet a genderlobbi vagy a migrációlobbi érdekében sokszor 
beáldoznak nemzetközi megállapodások.  

Ezért kell odafigyelni, mert a poszt-cotonoui megállapodásban is sok olyan 
jogtechnikai megoldás született, hogy kereszthivatkozások vannak, és mindig utána 
kell nézni, hogy mi az a kereszthivatkozás, mert azzal beemeli a megállapodás részévé. 
Alelnök úr részére szeretném jelezni, hogy fent van a Bizottság honlapján maga a 
dokumentum, és van egy, azt hiszem executive summary, ami a megállapodás 
tervezetére is vonatkozik.  

Egyébként a migráció vonatkozásában a 13. fejezet és maga a cotonoui 
megállapodás, ha jól emlékszem, ez 187 oldal, angol nyelven fent van a Bizottság 
oldalán.  

Még egy dolgot szeretnék Bana képviselőtársam felszólalása kapcsán 
megjegyezni, hogy itt van a legnagyobb probléma, hogy a Tanács nem akart engedni 
abból, hogy ez egy úgynevezett vegyes megállapodás legyen, tehát hogy a teljes 
szövegezés végéig a tagállamoknak legyen arra lehetősége, hogy magához a 
megállapodás-tervezethez észrevételt tegyenek, ami egy nagyon fontos dolog. Ez egy 
nagyon-nagyon nagy probléma, ez egy szakmai probléma, a politikai és egyéb 
kérdéseken túl, mert a Bizottság mint főtárgyaló, gyakorlatilag ki fogja zárni a 
tagállamokat bárminemű szövegezési tervezetben való részvételből.  

És azt gondolom, ez is jogállamisági kérdés, és kérem képviselőtársaimat, akik 
nemzetközi világban mozognak, nemzetközi szerződéseket néznek, hogy erre 
kétszeresen figyeljenek oda, mert ez a tendencia egy nagyon nagy probléma, amit az 
Európai Bizottság a lopakodóhatáskör-átvétellel gyakorlatilag megvalósít. Átveszi a 
hatáskört az Unió, a tagállamok, és a harmadik tárgyaló partner között, és amikor ez a 
megállapodás, mint loméi egyezmény 1975-ben elindult, megvoltak a célok. Amikor 
2000-ben létrejött a cotonoui megállapodás, megvoltak a célok. Egyébként 2005-ben 
és 2010-ben is történtek magához a megállapodás-tervezet szövegéhez kiegészítések, 
és természetesen a párizsi klímavédelmi megállapodás kérdései bekerültek.  

De ami a legnagyobb probléma, amit említettem, hogy a megállapodás-tervezet 
gyakorlatilag a genderlobbit és a migrációt helyezi előtérbe, ezért kérem a határozati 
javaslat támogatását. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő asszonynak az előterjesztését és a 
válaszadását is.  

Most nincs más hátra, minthogy szavazást rendeljek el. Ki az, aki támogatja a 
politikainyilatkozat-javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Bizottságunk egyhangúlag támogatta, köszönjük szépen képviselő 
asszonynak.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - a menekültügyi és migrációs paktum 
elemei  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a menekültügy és a 
migráció kezeléséről, valamint a 2003/109/EK tanácsi irányelv és az 
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(EU) XXX/XXX rendeletre [Menekültügyi és Migrációs Alap] 
irányuló javaslat módosításáról  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli 
nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, 
valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről  
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik 
országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének 
bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 
2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a migrációs és 
menekültügyi válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről 
e) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) XXX/XXX 
rendelet [a menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendelet] és 
az (EU) XXX/XXX rendelet [az áttelepítési rendelet] hatékony 
alkalmazása érdekében a biometrikus adatok összehasonlítását, 
valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló 
Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai 
és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről, valamint az (EU) 2018/1240 és az 
(EU) 2019/818 rendelet módosításról  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

Következik a második napirendi pontunk tárgyalása. Folytatjuk bizottsági 
ülésünket a második napirendi pont megtárgyalásával: egyeztetési eljárás a 
menekültügyi és migrációs paktum elemeiről, öt uniós rendelettervezetről. Egy 
tájékoztatót hallgatunk meg az aktuális helyzetről.  

A napirendi pont előadója Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes 
államtitkára, aki, azt is mondhatnám, hogy bizottságunk tiszteletbeli tagja. Köszöntöm 
államtitkár urat és munkatársait.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk a menekültügyi és migrációs paktummal egy 
évvel ezelőtt, még a szubszidiaritásvizsgálat keretében foglalkozott; a mai ülésünkön 
pedig a szlovén elnökség munkájával kapcsolatban tekintjük át ezt a kérdést. A 
legutóbbi Belügyi Tanács eredményeiről szeretnénk kérni államtitkár úrtól egy rövid 
tájékoztatást.  

A migrációs nyomás Európa külső határain minden irányból fokozódik, most 
már nemcsak a balkáni részen, hanem a lengyel-belorusz-határszakaszon is kritikus 
helyzet alakult ki, ahogy naponta látjuk ezt a televízióban vagy halljuk a rádióban. Arra 
kérem államtitkár urat, hogy tájékoztassa a bizottságot a kialakult helyzetről, illetve 
ahogy említettem, a legutóbbi Belügyi Tanács eredményeiről. Tessék parancsolni, 
államtitkár úr! 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást és a kedves szavait. Nagyon szeretek ebbe 
a bizottságba jönni, mindig nagyon családiasan fogadnak, úgyhogy azt gondolom, hogy 
nekünk örömünk, amikor néhány információt meg tudunk osztani önökkel. És külön 
köszönöm azt is, hogy ezeket a kérdéseket megemlítette, mert az öt javaslaton kívül 
szerettem volna még néhány szót mondani én is a belorusz válsággal kapcsolatban az 
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ehhez fűződő tagállami kezdeményezésekről, illetőleg hogy hogyan állunk 
Schengenben, és hogy mi volt a múlt heti Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén.  

Az öt javaslat tekintetében túl nagy elmozdulás nem történt. Egyesével 
elmondom, de tényleg csak címszavakban. Az 1-es pont alatt, amiben a nagyon ismert 
szolidaritási mechanizmus is benne van, a szlovén elnökség alatt is szakértői szinten 
folytak a tanácskozások. Ezt a menekültügyi munkacsoport folytatja. Itt igazából abban 
maradtunk, hogy tovább kell ezt a kérdést vizsgálni.  

A másik az eljárási rendelettervezet, ugyanúgy a menekültügyi munkacsoport 
keretében. Most már a harmadik körös egyeztetésnél tartunk, jelentős előrelépésről itt 
sem tudok beszámolni.  

Az előszűrés a harmadik rendelet. A francia elnökség tovább kívánja ezt 
tárgyalni, hiszen ez ugyanúgy nem mozdult előre az elmúlt időszak során.  

A 4-es pont a vis maior, ott annyira nem tartunk sehol, hogy még szakértői 
szintű tárgyalás sem kezdődött el. Az Eurodac tekintetében pedig, ott volt az, amikor 
már annyira egyszerűsítették a rendelettervezetet, hogy szakmai szempontból akár 
még Magyarország részére is pozitív elemek találhatóak ebben a javaslatban, azonban 
a korábbi döntésnek megfelelően, amely a csomag-megközelítést fogadta el, a magyar 
álláspont természetesen változatlan, tehát itt az Eurodac tekintetében sem tudunk 
engedni. 

Összességében elmondhatom a Bizottság által benyújtott javaslatcsomag 
vonatkozásában, hogy bár voltak rá kísérletek, erősebbek, gyengébbek az egyes 
elnökség során, de igazából tartalmi előrelépés nincs, ezért amikor majd néhány 
mondatot mondok a francia elnökségi programról, akkor majd látni fogjuk, hogy a 
francia elnökség is szeretné ezeket a tárgyalásokat egy kicsit felgyorsítani, mert az ő 
érdekük az, hogy minél előbb elfogadásra kerüljön egy közös, egységes európai 
menekültügyi javaslatcsomag. 

A lengyel-belorusz határszakaszon, amely természetesen nagyon szorosan 
összefügg ezzel a migrációs kérdéssel, ezt hibridfenyegetésnek hívják most már a 
nemzetközi zsargonban. Nyilván a balti országokat erősen érinti. 2021-ben 8 ezer fő 
érkezett elsősorban Litvániába és Lengyelországba. Itt 4200-3400 főről beszélünk. 
Lettországba 437 érkezett, tehát oda kevesebben mentek. A megakadályozott 
határátlépési kísérletek száma december 6-ig a három ország tekintetében több mint 
45 ezer volt, pontosan 45 475. Ez egy elég jelentős szám. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy 
vagy az EU-s szankciók hatására, vagy egyébként más okból kifolyólag ez a migrációs 
nyomás a balti államok határain most az utóbbi hetekben jelentősen lecsökkent, ami 
azt jelenti, hogy nagyjából a felére esett vissza. 

Az EU is próbálja ezt a kérdést menedzselni, ezért 2,5 millió eurós összegű 
finanszírozást jelölt az IOM számára Belarusziából önkéntes visszatérési programokra. 
Ahogy említettem, most már az ötödik szankciócsomag van Belarusziával, kezdve a 
légitársaság blokkolásától ez sok minden másra is kiterjed. Emellett, mivel tudjuk azt, 
hogy a migrációt a szervezett bűnözés nagymértékben, több mint 90 százalékban segíti, 
és itt persze az állami beavatkozás is szerepet játszik, az Europol létrehozott egy olyan 
operatív munkacsoportot, amely kifejezetten a Belarusziába, Európába szállítandó 
főket monitorozza a most már kialakult útvonal mentén. 

Ennek kezelésére, mivel ez a három ország most már deklaráltan nagy nyomás 
alatt van, a Bizottság december 1-jén bemutatott egy tanácsi határozattervezetet 
átmeneti intézkedésekről. Ez 6 hónapra szólna, ideiglenes menedékjogi és visszatérési 
intézkedésekre van itt lehetőség, de igazából a jelenleg hatályos menekültügyi acquis 
által biztosított lehetőségek vannak, tehát az ellátások körének szűkítése, az uniós 
ügynökségek segítségnyújtása. Ugyan 16 hétben maximalizálja a határon lefolytatott 
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menekültügyi eljárásra vonatkozó határidőt, azonban ha ez a határidő lejár, akkor 
ezeket az embereket be kell engedni az adott ország területére. 

Emellett - amit nagyon fájlalunk - a határozattervezet nem tett semmiféle 
javaslatot a fizikai határzár finanszírozására. Egyrészt látjuk azt, hogy a fizikai határzár 
egy hatékony módszer, és azt is látjuk, hogy ennek nagy költsége van, és ezt a költséget 
nem kellene a tagállamokra hárítani. Úgyhogy ebben az EU-nak jelentős szerepet 
kellene vállalnia, de ahogy mondtam, ebben a tervezetben ez nem jelenik meg, illetőleg 
ezzel kapcsolatban itt van az is, hogy a migrációt politikai eszközként használják, tehát 
Magyarország ezt is visszautasítja, hogy ez így legyen. 

Szorosan szintén kapcsolódik szintén ehhez, hogy Litvánia kezdeményezte egy 
közös levél elkészítését a Bizottság részére. Ez a közös levél javaslatot tesz az illegális 
migránsok mesterséges támogatása ellen, hogy a migránsokat arra használják fel, hogy 
politikai célból nyomást gyakoroljanak az egyes tagállamokra, akár az egész Európai 
Unió területére. Ezt a levelet 12 ország írta alá, köztük Magyarország is, elsősorban 
azért, mert nagyon sok fontos elemet tartalmaz ez a levél, amely mellett Magyarország 
is határozottan kiáll. Ilyen az EU külső határainak az erős védelme, de egy közös 
szabvány is felmerül benne, a fizikai határzár megjelenik, illetőleg a levél hivatkozik 
arra is, amit már említettem a határozattervezet kapcsán, ahonnan hiányzik, de ebben 
benne van, hogy az uniós költségvetésből megfelelő finanszírozásra kerüljön sor. 
Magyarország mellett a 12 tagállam között ott van Csehország, Szlovákia, 
Lengyelország, amely a mi szempontunkból, úgy gondolom, nagyon fontos, persze 
Ausztria, Dánia, a balti országok, tehát mindenki, aki ezt az álláspontot képviseli. 

A schengeni térséggel kapcsolatos javaslatok tekintetében a Bizottság 
megmutatta a schengeni stratégiát. Ennek megvannak az elemei. A schengeni értékelés 
és monitoring mechanizmusát szeretnék még megreformálni. Erre egy tanácsi 
rendeletre vonatkozó javaslatot nyújtottak be. A schengeni ügyek tanácsi 
munkacsoportjában zajlik ennek a vitája. Azzal egyetértünk, hogy hatékonyabb legyen 
ez a schengeni ellenőrzési mechanizmus, viszont azzal nem értünk egyet, hogy egy új 
alapjogi mechanizmust hozzunk létre, bevonjuk a kormányközi és civil szervezeteket 
az értékelésbe, tehát vannak olyan elemek, amelyek ebben Magyarország 
szempontjából nem pozitívak. Ezek a tárgyalások elkezdődtek, a francia elnökség alatt 
folytatódni fognak. 

Felmerült a schengeni térség bővítése. Azt látjuk, hogy Románia, Bulgária, 
Horvátország arra vár, hogy a schengeni térség tagjává válhasson. Hogy erre mikor 
kerül sor, azt most nem tudjuk megmondani, ráadásul a Bizottságnak kell majd 
benyújtani egy olyan tervezetet a Tanácsnak megfelelő időben, amelyben ezt a 
csatlakozási időpontot is kijelöli. 

Nagyon vártuk a schengeni határellenőrzési kódex módosítását, és nagyon 
készültünk rá, hogy be tudok számolni a bizottsági ülésen erről, de ez tolódott, és a 
holnapi napon lesz az, amikor a Bizottság ezt a javaslatát be fogja mutatni. 

A BIÜT-ülésre múlt héten került sor. Magyarországról a Belügyminisztérium 
képviseletében Kontrát Károly miniszterhelyettes úr képviselt minket, ő vett ezen részt. 
Itt szintén elhangzott, hogy ez a válság Belaruszia tekintetében már nem migrációs 
válság, hanem biztonsági válság. Elmondták a schengeni határellenőrzési kódex 
reformját, hogy ez majd segít fellépni a másodlagos mozgásokkal szemben, de néhány 
ország itt is kihangsúlyozta azt, hogy a külső határok védelme önmagában nem 
elegendő. Azt tudjuk, hogy az egyes tagországok felelősségi körébe tartozik, még akkor 
is, ha segítséget vehet igénybe az uniós ügynökségek formájában, itt elsősorban a 
Frontex érintett. Azonban ehhez a határvédelemhez uniós pénzügyi támogatásra is 
szükség van, hiszen nem lehet a schengeni külső határokkal rendelkező országok 
nyakába varrni a teljes feladatot és a teljes költséget. 
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Franciaország ismertette az elnökségi prioritását. Ami a migráció tekintetében 
minket érdekelhet, azt mondták, hogy a külső határok védelmére egy közös európai 
politikát kell alkalmazni. Nagyon fontos számunkra, hogy ne csak politikai, hanem 
szakértői szinten is tárgyalásra kerüljenek ezek a kérdések. A már említett paktum 
vonatkozásában minél hamarabb el szeretnék fogadni ezt a javaslatot, azonban ők a 
Bizottság eredeti javaslatára építve akarják lefolytatni a tárgyalásokat, viszont látják, 
hogy nem haladtak a tárgyalások, ezért az új kompromisszumos javaslat az ő részükről 
az, hogy lépésről lépésre próbáljunk meg előremenni, és mindegyik lépésnél a 
szolidaritás és a felelősség legyen ott a címszavak között. 

Ami érdekes volt, hogy az önkéntes áthelyezés és a pénzügyi szolidaritás elemeit 
helyezné hangsúlyba. Itt is az az érdekes, hogy elhangzott az önkéntes áthelyezés, mint 
kifejezés, hiszen eddig mindig azt hallottuk, hogy az áthelyezésnek kötelezőnek kell 
lennie. Hát meglátjuk, hogy ezzel hogy fogunk tudni elmozdulni. A tárgyalások 
megkezdését februárra datálják. Nagyjából ezek voltak azok az információk és elemek, 
amelyek a paktummal, illetőleg a migrációval és az ehhez kötődő témával kapcsolatban 
érdekesek lehettek szerintünk a bizottság részére. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját. Megnyitom a vitát. 

Kinek van kérdése, véleménye? (Jelzésre:) Balczó alelnök úr, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények, válaszok 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Köszönöm a szót. 
Valóban egy kérdéssel kell kezdenem, talán akár ügyrendinek is mondhatnám.   

A meghívóban az egyeztetési eljárás címszó alatt a-e-ig, ha jól számolom, öt 
téma, öt rendelet szerepel, amelyikkel most foglalkozunk. Ehhez képest a bizottság 
tagjai a meghívó mellé megkapták a következő anyagot: az Európai Parlament és 
Tanács rendelete az Európai Unió menekültügyi ügynökségéről, az adott rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. Én ezt a részt tartom a legizgalmasabbnak.  

Kérdezem, hogy ez tulajdonképpen ennek a mai tárgyalásunknak része vagy 
nem, mert nyilván államtitkár úr erről az ügynökségről itt nem beszélt, tehát csak 
kérdezem, hogy ez hozzátartozik-e a mai napirendünkhöz, mert ha nem, akkor nem 
szólok róla. Köszönöm. (Csöbör Katalin távozik a bizottság üléséről.) 
 

ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár úr, erre a kérdésre esetleg válaszoljon! 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Természetesen. Én próbáltam azután menni, amit én megkaptam. Nekem ezek a 
pontok voltak, de természetesen alelnök úr kérdésére is reagálok.  

Az Európai Unió menekültügyi ügynökségéről már korábban született döntés, 
hogy ezt leválasztották a csomagról és a trilógus elé bocsátották, tehát egyeztet a Tanács 
és a Parlament egymással. Itt szavazásra került sor. Mi ellene szavaztunk, de minősített 
többséggel megszavazták a tagállamok azt, hogy a trilógus megkezdődhet. Ha jól 
emlékszem fejből, ez az októberi BIÜT során történt meg.  

 
ELNÖK: Megfelel, alelnök úr? 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tehát akkor erről most ne 

beszéljek, mert nem tartozik ide a mai témához? 
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Én 

nagyon szívesen bármilyen kérdésre válaszolok természetesen, de itt most várjuk, hogy 
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a trilógus milyen irányba, hogy fog elmozdulni. Ezt a rendeletet elveszítettük, 
mondhatnám talán ezt is így.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, akkor talán annyit, hogy 

miért tartom súlyosnak, hogy ezt a rendeletet elveszítettük, és itt nem szemrehányással 
élek, hanem szeretném megerősíteni, csak nagyon röviden.  

Ami itt a menekültügyi ügynökségről szól, ha létrejön, mint új szervezetről, az 
szerintem alapvetően érinti az adott államok önrendelkezését, különösen arra 
tekintettel, hogy ha az érintett tagállam nem felel meg a Bizottság ajánlásainak egy 
ellenőrzési gyakorlatot követően, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktust javasolhat 
a Tanácsnak, hogy az ügynökség által teendő intézkedéseket előírja a tagállam számára, 
hogy hajtsa végre. Tehát ez teljes egészében elvonja a tagállami rendelkezést adott 
esetben a migráció kezelésétől, a határok védelmétől, azáltal, hogy az ügynökség, ugyan 
nem közvetlenül, hanem bepanaszolva a tagállamot a Bizottságnál, minősített 
többséggel rákényszeríti arra, ami megítélésem szerint a szuverenitását sérti. Ennyi, 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés. (Nincs ilyen 

jelzés.) Nem látok ilyet.  
Tisztelt Államtitkár Úr! A menekültügyi és migrációs paktum kapcsán továbbra 

is nagynak tűnik a tagállamok közötti véleménykülönbség, ahogy államtitkár úr is 
említette. A menekültügyi ügynökségről született döntés vajon hozhat-e valamifajta 
változást ebben az ügyben?  

A második kérdésem. A lengyel-belorusz határon kialakult migrációs krízis 
kapcsán az Európai Bizottság többféle, úgymond átmeneti intézkedést javasolt, mint 
például a határon lefolytatható menekültügyi eljárás alkalmazása. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy mennyiben lehet különbséget tenni az EU keleti vagy déli külső 
határai között. 

És végül, az illegális migráció uniós megítélése kapcsán rendkívül furcsának 
találom, hogy a keleti külső határok védelmét uniós költségvetésből is lassan hajlandók 
finanszírozni, míg Magyarország esetében az 1,6 milliárd eurónyi kiadásnak alig 1 
százalékára jutott uniós támogatás. Én úgy hiszem, hogy ez nemcsak kettős mérce, 
hanem ez a fajta politika csak a tagállamok megosztottságát, és nem az uniós kohéziót 
növeli. Mi erről a véleménye államtitkár úrnak?  

Akkor visszaadom a szót államtitkár úrnak, tessék parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Hozhat-e változást, hogy elfogadták az EASO-rendeletet. 
Igen, mindenféleképpen fog ez változást hozni. Talán annyi időnk van… -, amit Balczó 
alelnök úr mondott, az teljesen helyénvaló. Valóban így van, hogy ezt a kibővített 
hatáskört megkapta az EU, most már az új elnevezésre.  

Nyilván annyi van itt, hogy ez a monitoringhatáskör ki lett tolva a hatálybalépés 
időpontjával 2024-re, és azok az elemek, amik az ügynökséggel kapcsolatban 
összefüggenek a paktummal, majd csak akkor lesznek használhatók, amikor a teljes 
paktum elfogadásra kerül. Itt még van egy kicsi lehetőségünk, hogy a paktum 
elfogadása során olyan elemeket ne hagyjunk továbbmenni, amik esetleg 
összefüggésben vannak az ügynökség munkájával.  
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Annak idején is, amikor ez felmerült, hogy miért akadályozzuk az ügynökséget, 
az Eurodacot, vagy azokat a dossziékat, amelyek akár tovább is mehetnének önállóan 
egyes tagországok szerint, akkor is elmondtuk azt, hogy azért ragaszkodunk a 
csomagmegközelítéshez, mert itt minden mindennel összefügg, és nagyon könnyű, 
hogyha leválasztanak egy-egy dossziét a csomagról, azokat az elemeket úgy 
belecsempészni az egész nagy egységbe, hogy végül mégis rákényszerítsék a 
tagállamokat.  

A másik oldalról meg hogy ha hatékony menekültügyi rendszert akarunk 
létrehozni, akkor a hatékonyságnak nyilván az is eleme, hogy ezek az egyes elemek 
egyszerre lépjenek hatályba, és egymásra épülve jelenjenek meg. Ha nem így lenne, 
hanem ez külön-külön is megoldható, akkor saját véleményem szerint is a Bizottság 
benyújthatta volna ezt a csomagot egyesével, nem kellett volna csomagként 
megjeleníteni, és akkor majd szépen ment volna minden a maga útján. De gondolom 
én, hogy az eredeti filozófia is már ezen alapul.  

Nyilván, mivel nem sikerül továbblépni, ezt bátran mondhatjuk, ezért minden 
elnökség megpróbálja a könnyebb elemeket kivenni a csomagból - nyilván nem tudjuk, 
milyen hatása van -, és azt átvinni. Ahogy említettem is, itt minősített többségi szavazás 
van. Mi ellene szavazunk, ezen kívül sajnos a hajrában sok minden mást nem tudunk 
tenni. 

A lengyel határon lefolytatott eljárások kapcsán a keleti és a déli határok között 
elméletileg nem lehet különbséget tenni a határon lefolytatott eljárásokban, hogy mi 
van a keleti vagy mi van a déli határokon. Itt most egyetlen olyan pluszkedvezményt 
kaphatnának a balti államok, mondjuk úgy, azzal az átmeneti intézkedésekről szóló 
javaslattal, hogy erre a 6 hónapra is, egy ideiglenes időtartamra, eltérően hozhatnak 
intézkedéseket a menekültügyi eljárás lefolytatása során.  

Amiket itt már említettem, azokat nyilván most nem ismétlem meg, de úgy 
tűnik, hogy ezek az elemek önmagukban egyrészt olyan túl sokat nem fognak 
valószínűleg segíteni ennek a három országnak, hogy a migrációs nyomás számukra 
kisebb legyen, de én azt gondolom, továbbra is azon az úton tudnak ők is együtt menni, 
akár a közösség támogatásával, akár egyes tagországok támogatásával - megerősített 
határvédelem, diplomáciai kapcsolatok - Belorusziával szemben, egyrészt hogy ne 
nyomják rájuk az embereket, másrészt pedig, hogy akiket visszafordítanak, azokat 
egyre inkább vigyék vissza azokba az országokba, ahonnan eljöttek, és ne az legyen, 
hogy bekerüljenek az EU területére.  

Nem beszélve arról, hogyha a határon lefolytatott eljárás során megállapítják, 
hogy akármennyi fő - most teljesen mindegy, mennyit mondok - beléphet az Európai 
Unió területére, az már itt marad az Európai Unió területén, innen már nem kerül 
visszaszállításra. 

Ha ez a szám nullánál nagyobb, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen 
növeli azon harmadik országból származó állampolgárok számát, akik főleg ebben az 
esetben talán még nem is jöttek volna az Európai Unió területére. Tehát ez nem 
megoldás. 

A harmadik pont a támogatás, hogy melyik országot támogatják, melyiket nem. 
Uniós megosztottság van. Elnök úr teljesen pontosan összefoglalta ezt a kérdést. Én 
igazából ehhez hozzátenni már többet nem is tudok, hiszen pont így van. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját, a kérdésekre adott 

válaszait. Biztos vagyok benne, hogy a jövő esztendőben is gyakran napirendre tűzzük 
a menekültügyet és a migrációs paktumot. 
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Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
ülésére várhatóan 2022 februárjában kerül sor. Ez az utolsó éves bizottsági ülésünk. 
Én szeretném megköszönni alelnök uraknak, a bizottság tagjainak a munkáját, hiszen 
bizottságunk sokszor tárgyalt olyan fontos politikai ügyeket, amelyek Magyarország 
jövőjét illették és illetik. Úgy vélem, ezeknek a kérdéseknek a megtárgyalása minden 
alkalommal rendkívül fontos. Köszönöm a bizottsági tagok felkészültségét, 
felkészülését ezekben a speciális európai uniós témákban. Láttuk azt, hogy sokszor 
kellett véleményt megfogalmaznunk az Országgyűlés nevében, és ezt el is küldtük az 
Európai Bizottságnak. Ez is nagy felelősséget hárít ránk, a bizottságra. Úgy hiszem, 
hogy az elmúlt esztendőben jó munkát végzett a bizottság. Egyébként az Országgyűlés 
bizottságai között az egyik leggyakrabban ülésező bizottság vagyunk. 

A jövő esztendő a választások éve lesz. Nem tudni pontosan, hogy hány 
bizottsági ülést tudunk tartani. Én úgy hiszem, hogy ez egy jól összeszokott bizottság 
volt, remélhetőleg a jövő esztendőben is együtt tudjuk majd venni az akadályokat. 

Az ülés berekesztése 

Kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepet, boldog új esztendőt, ahogy az 
én háziorvosom mondta, csak egészség legyen, a többit úgyis megvesszük. Köszönjük 
szépen. A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra 2022-ben! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc) 

  Dr. Hörcsik Richárd  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Vicai Erika 
 


