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Napirendi javaslat 
 
1. Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész 

területére történő elrendelésének meghosszabbításáról 
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (5) bekezdése alapján) 

 
2.  Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, 

valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. 
évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17054. 
szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

 
3. Előzetes állásfoglalás dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Hajdu János 

Terrorelhárítási Központ főigazgató meghallgatásának megtartásáról a 
"Pegasus" nevű kémszoftverrel összefüggésben 
(Dr. Lukács László György (Jobbik), dr. Vadai Ágnes (DK), dr. Harangozó 
Tamás (MSZP) képviselők kezdeményezése) 
(Előzetes állásfoglalás bizottsági meghallgatás megtartásáról a HHSZ 114. § (4) 
bekezdése alapján) 
 

4. A Nemzetbiztonsági Kabinet által benyújtott, a közbeszerzésekről és a védelmi 
és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti 
kérelmek megtárgyalása (BM/11142-16/2021., BM/11142-17/2021., BM/11951-
12/2021., BM/13851-15/2021., BM/13851-14/2021., BM/13992-9/2021.) [1] 
(Zárt ülés!) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mostani bizottsági ülésen, a kedves bizottsági tagokat, a 
meghívott vendégeinket. Mindjárt ügyrendi kérdésekkel megkezdjük a munkánkat. A 
kiküldött meghívó szerinti napirendről kell döntenünk először és utána a napirend 
kiegészítéséről azzal, hogy a 3. napirendi ponttal kezdünk, amely egy nagyon rövid 
napirendi pont lesz, és utána változatlan sorrendben folytatjuk a munkát. 

Ki az, aki támogatja a napirendet? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 5 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. Határozatképesek vagyunk. A napirendi pont megvan. (Dr. Simon 
Miklós megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A napirend kiegészítéséről kell döntenünk. Vadai Ágnes alelnök asszony, 
képviselőtársunk egy napirend-kiegészítéssel élt, amelynek az a lényege, hogy a 
bizottság döntését kéri a tekintetben, hogy belenézhessen a Honvédelmi 
Minisztérium, valamint a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása, felügyelete alá 
tartozó honvédségi cégek 2010. május 29-e és 2021. május 31-e közötti haditechnikai 
eszközökre vonatkozó beszerzéseibe. (Dr. Lukács László György megérkezik a 
bizottsági ülésre.) Erről elvileg vita nélkül kell döntenünk, viszont van egy 
határozatijavaslat-tervezetünk ezzel kapcsolatban. Szeretném, ha Katalin nekem is 
ideadna ebből egyet, és kérem, hogy ossza ki a bizottsági tagok között is. Csak egy 
perc, csak olvassátok át. 

 
(Szünet: 10.06 - 10.07 óra) 

 
ELNÖK: A határozati javaslatnak az a lényege, hogy ez év október 30-tól adjuk 

meg a képviselőnőnek ezt a felhatalmazást. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, 
kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Határozathozatal 

A bizottság megszavazza-e a bizottsági felhatalmazásról szóló határozati 
javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 8 igen szavazat. Egyhangú. Így a 
napirend-kiegészítéssel végeztünk is. 

Előzetes állásfoglalás dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Hajdu 
János Terrorelhárítási Központ főigazgató meghallgatásának 
megtartásáról a "Pegasus" nevű kémszoftverrel összefüggésben 

Most az eredetileg kiküldött napirendi pontok közül a 3. napirendi ponttal 
folytatjuk a munkát, ez pedig előzetes állásfoglalás dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
és Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója meghallgatásának 
megtartásáról a „Pegasus” nevű kémszoftverrel összefüggésben. Lukács László, Vadai 
Ágnes és Harangozó Tamás képviselőtársaink kezdeményezték ezt. Erről kell 
döntenünk a határozati házszabály 114. § (4) bekezdése alapján. 

Én előzetes egyeztetéseket folytattam ebben az ügyben. A javaslatom a 
következő. Októberben vagy november legelején hallgatjuk meg Pintér Sándor 
belügyminiszter urat. Ez az éves meghallgatás lesz. A meghallgatás előtt lenne 
megtartva ez a napirendi pont, vagy ha úgy tetszik, kettészedjük a meghallgatást. Az 
első rész egy zárt ülés, a Pegasussal kapcsolatos összes kérdést fel lehet tenni, utána 
pedig folytatjuk a miniszter úr meghallgatását. Előbb úgysem tudom ezt 
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megszervezni valószínűleg. Tehát meglesz a meghallgatás, és ezzel a szervezeti 
megoldással tudjuk csinálni. Az első rész a Pegasusról a zárt ülés, úgyis zárt ülést kell 
tartanunk, a második rész a miniszter meghallgatása. (Jelzésre:) Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nyilván a realitások talaján állva 

elfogadható lehet ez a megoldás, ha most ezt a kezdeményezést megszavazza a 
bizottság. Csak annyit kérnék elnök úrtól, hogy Hajdu János úr, vagy legalábbis a 
TEK-től valaki legyen ott, mert ennek a bizottságnak ez az egyetlen konkrét 
érintettsége az üggyel kapcsolatban. (Hubay György megérkezik a bizottsági ülésre.) 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hogyne! A miniszter meghallgatásán egyébként feltételezéseim 

szerint amúgy is ezeknek a nagy szervezeti egységeknek a vezetői jelen lesznek. Hajdu 
János jelezte egyébként is, hogy itt lesz. Más? (Nincs jelentkező.) 

Határozathozatal 

Elfogadja-e a bizottság azt a határozatot, hogy a Pegasussal kapcsolatos 
meghallgatást a miniszteri meghallgatás keretében értelemszerűen a miniszter által 
még javasolt meghívottakkal együtt tegyük meg? Hajdu János a meghívottak között 
lesz. Támogatja ezt a bizottság? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 9 igen szavazat. 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Ezzel is megvolnánk. Majd a belügyminiszter urat értesítem külön, de kérem a 
tábornok urat, hogy szintén szóljanak neki, hogy így ossza be a napirendjét, hogy két 
meghallgatás lesz. 

Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendelésének 
meghosszabbításáról 
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (5) 
bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Most az első napirendi pont következik, a kiküldött meghívó 
szerint beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész 
területére történő elrendelésének meghosszabbításáról. Papp Károly tábornok úré a 
szó. 

Papp Károly szóbeli kiegészítése 

PAPP KÁROLY belbiztonsági államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mint ahogy a korábbi beszámolóim 
alapjául elmondtam, az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása nem 
kampányszerűen történik, hanem egy folyamatos kihívást jelent Magyarországon a 
rendvédelmi szervek számára egészen 2014 óta. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, 
azt kell konstatálni, hogy ebben az évben, tegnap éjfélig bezárólag 81 964 esetben 
kellett határőrizettel összefüggésben a rendőrségnek és az őt támogató Magyar 
Honvédség állományának intézkedést foganatosítani. Ez több mint az elmúlt korábbi 
négy év összadata, akkor 54 054 fő volt és a tavalyi évhez viszonyítva 57 718 
személlyel több intézkedést kellett foganatosítani. Ha megnézzük az elmúlt időszak 
számait, az állapítható meg, hogy az elmúlt egy hónapban napi szinten 533 fővel, az 
elmúlt egy hétben pedig 554 fővel szemben kellett a rendőröknek intézkedni. Ez azt 
jelenti, hogy egy folyamatos emelkedés van az illegális migráció vonatkozásában. 
Továbbra is a szerb-magyar határszakasz a legaktívabb, a legintenzívebb, azt a román, 
majd a horvát határszakasz követi és természetesen azokkal szemben, akik átjutnak 
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illegálisan Magyarország államhatárán, ezáltal az Unió külső, schengeni határán, 
közel 6600 fővel a mélységben is kellett a rendőröknek, a rendőrségnek intézkedést 
foganatosítani. 

Van változás is az illegális migránsok magatartásában. Ebben az évben 9 darab 
olyan tömeges erőszakos áttörési kísérlet volt, amely az elmúlt években nem volt ilyen 
jellemző, illetve a szomszéd állam, Szerbia területéről megdobálják a rendőröket, a 
katonákat, sőt, volt, amikor az ideiglenes biztonsági határzárra felmászott illegális 
migráns könnygázsprével lefújta az ott intézkedést kezdeményező magyar honvédségi 
állományt.  

Ugyancsak változás van az embercsempészek magatartásában is, több esetben 
megkísérlik kivonni magukat a rendőri intézkedés alól, a rendőri megállítási jelzésnek 
nem tesznek eleget, ezért hivatalos személy elleni erőszak miatt is indultak eljárások, 
közúti veszélyeztetés miatt, illetve közlekedési balesetet is okoznak, nemcsak 
rendőrségi gépkocsival ütköznek, hanem a menekülésük során közlekedési baleset 
részeseivé válnak, majd azt követően elsősorban a járművezető, de néha az illegális 
migránsok is megpróbálják a helyszínt elhagyni. 

Nagyon fontos kérdés, mert komplex módon kell kezelni a helyzetet, az 
embercsempészet alakulása. 810 embercsempészt fogtak el az elmúlt időszakban, 
tegnap éjfélig bezárólag január 1-jétől számítva a rendőrök, ez 524-gyel több, mint 
2020-ban. Ha megnézzük az elmúlt öt évet 2016 és 2020 között, éves szinten az öt 
évben nem volt annyi elfogása az embercsempészetben a magyar rendőrségnek, mint 
ebben az évben. Az „árfolyam”, hogy így fejezzem ki magam, a határtól határig 
szállítása egy-egy illegális migránsnak 3000 és 5000 euró közti összegben állapítható 
meg. A 810 intézkedés közül 59 esetében olyan állampolgár van, aki észak- vagy 
nyugat-európai országból érkezik és így kísérli meg az embercsempészet 
végrehajtását, 168 fő származott a nyugat-balkáni államokból és 116 olyan járművet 
állítottak meg a rendőreink, ahol az embercsempészethez használt jármű német, 
osztrák, francia, holland, olasz, svéd, svájci, belga, luxemburgi vagy spanyol 
honosságú volt. Speciális járműveket is használnak, szénaszállító vontatványt, 
motorkerékpárt, mentőautót és 13 éves horvát állampolgár is kísérelt meg illegális 
migránsokat Magyarország területén átszállítani. 

A megbújások vonatkozásában közúton és vasúton egy csökkenő szám 
mutatkozik az elmúlt évekhez viszonyítva, 3027 megbújt illegális migránst fogtak el a 
rendőrök, ebből 2890-et közúti járműben, 137-et pedig vasúti járműben. Idén 18 
alagút vagy alagútkezdemény lett kialakítva az ideiglenes biztonsági határzár alatt. Az 
átvizsgálást követően a rendőrség megszünteti ezeket az alagútkezdeményeket. 

A magyar rendőrség nemzetközi szerepvállalása és segítségnyújtása továbbra is 
azonos szintű, mint az elmúlt években. Ebben az évben eddig 10 alkalommal 300 főt 
vezényeltünk Észak-Macedóniába, és egész év végéig ezt a protokollt fogjuk követni. 
Szerbiába 9 alkalommal 180 főt vezényeltünk, Szlovéniának is nyújtunk idén 
segítséget, az ő igényeiknek megfelelően 4 alkalommal 12 főt. Tehát 492 fő magyar 
rendőr teljesített külföldön szolgálatot a tegnapi napig bezárólag.  

A Frontex-műveletekben folyamatosan emelkedő számban veszünk részt, 
ebben az évben 185 főt biztosítunk a Frontex műveleteinek végrehajtására. Ez egy 
jelentős emelkedés a tavalyi évi 112 fős létszámhoz viszonyítva. Folytatjuk az 
ellenőrzést az osztrák közös járőrökkel a Nyugat-Európába induló személyszállító 
vonatokon. 

Külön szeretnék szólni a tisztelt bizottságnak az afganisztáni helyzettel 
kapcsolatban. Az ismert körülmények okán az Afganisztánnal szomszédos országok 
megerősítették a határaik őrizetét, azonban a határátkelőnél tömegesen várakoznak 
olyan személyek, akik el kívánják hagyni Afganisztánt. Az illegális átjutási csatornák 
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továbbra is működnek. A legtöbben Irán és Pakisztán felé próbálnak távozni. Egyes 
becslések alapján az afgán-iráni határ mentén mintegy tízezer fő várakozik arra, hogy 
kilépjen Afganisztán területéről. Törökország a török-iráni határon már megépített 
221 kilométer hosszúságban egy falat a határőrizet támogatására, 242 kilométer 
megépítése van bejelentve és van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a török-iráni határ 
92,8 százalékát egy fallal kívánják védeni. Törökországban jelenleg 5 millió 
bevándorló vagy menekült tartózkodik. Ebből 3,9 millió szír, 300 ezer pedig afgán 
állampolgár. Iránban 2,3 millió nem regisztrált és 780 ezer regisztrált menekült van. 
Az ENSZ adatai alapján Afganisztánban 3,5 millió belső menekült található. Ausztria 
kijelentette, hogy nem hajlandó afgánokat befogadni, Olaszország a tálib kormányt 
nem akarja elismerni, ugyanakkor úgy foglalt állást a kormány, hogy segítséget kell 
nyújtani a pénzügyi összeomlás megakadályozásában, ami hatalmas migránsáradatot 
válthatna ki. Tegnapelőtt jelent meg Görögország afganisztáni nagykövetének, akit 
még az előző kormány nevezett ki, az az interjúja, amely azt mondja, hogy a következő 
hónapokban, ha Afganisztán nem kap megfelelő segítséget, nagyobb menekülthullám 
indulhat meg Európa irányába. 

Azt gondolom, hogy az adott térségben a béke és a biztonság megteremtése, a 
terrorista szervezetek lefegyverzése, gazdasági, szakmai, oktatási, kereskedelmi 
segítségnyújtás szükséges Afganisztán tekintetében a világ nagyhatalmai részéről 
elsősorban, illetve az Európai Unió részéről, hogy a helyben maradáshoz, a méltó 
megélhetéshez a feltételek valamilyen szinten elkezdődjenek kialakulni és ezáltal a 
visszatérés biztosításának feltételei, a saját kultúrában történő biztonságban élés 
feltételei is meglegyenek. Szükséges a menekülttáborok támogatása. Elsősorban azt 
kellene biztosítani, hogy az Afganisztánnal szomszédos országokban nyújthassák be a 
menekültkérelmeiket az esetleges bevándorlók más államok vonatkozásában, és 
pozitív elbírálás esetén onnan közvetlenül szállíthassák be őket a befogadó államok. 
Ez az embercsempészet vonatkozásában is egy nagy csapás lenne annak érdekében, 
hogy az a kizsákmányoló magatartás, amit az embercsempészek az illegális 
migránsokkal szemben tanúsítanak, és az a megalázó magatartás megszűnhessen. 

Tisztelt Bizottság! Látható, hogy komoly nyomás alatt van a külső schengeni 
határ, Magyarország külső határszakasza elsősorban továbbra is a magyar-szerb határ 
tekintetében. Szerbiában több ezer személy várakozik arra, hogy illegálisan bejusson, 
döntő többsége Magyarországon keresztül az Európai Unió területére. Nagyon erős az 
illegális migránsok jelenléte a magyar-román-szerb hármas határon, a magyar-
horvát-szerb hármashatár térségében, de érzékeljük az intenzitást a magyar-román 
határszakaszon is, mint azt jeleztem a vezető részben. Az együttműködés megfelelő a 
szomszédos országokkal. Minden olyan illegális migránst, akit a magyar-román 
határszakaszon a magyar rendőrök elfognak, a román határőrizeti szervek 
visszavesznek. Ugyanez a gyakorlat a magyar-horvát határszakasz vonatkozásában is, 
a horvát rendőri szervek is mindenkit visszavesznek. 

A felszerelések, a technikai eszközök megfelelően rendelkezésre állnak ahhoz, 
hogy a rendőrség - szükség esetén a Magyar Honvédség megerősítésével - az 
államhatár őrizetét megfelelő módon végre tudja hajtani. A bűnügyi munka 
vonatkozásában az Országos Rendőr-főkapitányság érintett szervei nemzetközi 
nyomozócsoportban egyben működnek és dolgoznak jelenleg. Ez a francia-román-
magyar, és kettő működtetése jóváhagyásra vár, a cseh-belga-magyar, illetve a 
holland-magyar közös nyomozócsoport felállítása van folyamatban. A kétoldalú 
együttműködés Romániával, Szerbiával, Szlovákiával és Ausztriával a határon átnyúló 
embercsempész bűnözéssel kapcsolatosan megfelelő színvonalú, a magyar rendőrség 
ebben folyamatosan kezdeményező szerepet tölt be. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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Tisztelt Bizottság! Ha kérdések vannak, akkor a kollégáimmal állok rendelkezésre, 
hogy megválaszoljuk azokat. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Egy előzetes 
becslést tudna-e mondani nekünk, tábornok úr, hogy mekkora az a nyomás, aminek 
még ellen tudunk állni? Ez a 45 ezer ember az év az első felében a duplája annak, 
mint ami tavaly volt. Ez már kifejezetten aggasztó méret, főleg ha figyelembe vesszük, 
hogy a migránsok egy nagyságrenddel agresszívebbek, mint korábban voltak. 
Mekkora az a nyomás, aminek kalkulálhatóan még ellen tudunk állni? 

 
PAPP KÁROLY belbiztonsági államtitkár (Belügyminisztérium): Azt javaslom, 

elnök úr, hogy várjuk meg az összes kérdést, hátha lesznek átfedések, és egyben 
válaszolok. 

 
ELNÖK: Lukács képviselőtársam! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a beszámolót. Több kérdésem is van. Az első, mondjuk úgy, egy teoretikus 
kérdés, és nyilván ismerem a válaszokat rá politikai szemszögből, de szakmai 
szemszögből is kíváncsi lennék rá. A növekvő nyomásra, illetve a várhatóan növekedő 
nyomásra tekintettel szakmailag megfontolandó lehetne-e egy, a rendőrségtől külön 
szervezeti rendszerben működő, de a rendőrség mostani határőrizeti munkáját ellátó 
önálló határőrség kialakítása, különösen tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban 
vagy a pandémia, vagy más folyamatok miatt a közrend és közbiztonság nagyon sok, 
akár kelet-magyarországi megyében látható romlásnak indult? Nyilván egy időszak 
kell ahhoz, hogy ennek az okait értékeljük, illetve értékeljük, hogy miként alakult a 
közbiztonság és a közrend főként a kelet-magyarországi területeken, és miként lehet 
egyébként az állományában mindig komoly problémával küzdő rendőrségnél úgy 
kialakítani, hogy a közrendvédelmet az ország belső területén és ne csak a határokon 
lássa el a rendőrség. Tehát hogy világosan fogalmazzak, a kérdés arra vonatkozott, 
hogy támogatna-e esetleg szakmailag egy önálló határőrséget, egy szervezeti 
rendszerben különálló határőrséget akár a Belügyminisztérium. 

A másik kérdés. Nagyon sok vita merül fel főként jogvédők szempontjából, 
hogy a határra érkező, kísérő nélkül érkező akár kiskorúak, gyermekkorúak 
elhelyezése vagy a velük való bánásmód miként alakul. Nyilván ebben azért kell 
tisztán látni, és a Jobbik mindig töretlenül képviselte ezt az álláspontot, hogy hazánk 
határainak megvédése rendkívül fontos, azonban amikor itt gyermekkorúak vagy 
kiskorúak vannak, más humanitárius, illetve emberi jogi szempontokra is figyelni 
kell. Miként alakul az ő számuk? Hányan érkeznek? Volt-e ebben számban 
növekedés? Az ő ellátásuk miként történik meg? Ők a gyermekekkel foglalatoskodó 
szakmai intézményekhez kerülnek, vagy egyébként a határhoz közel őrizetben várják 
ők is az ügyük elbírálását? 

A másik az, hogy miként alakul a migrációban részt vevő, tehát az érkező 
személyek hovatartozása, az állampolgársága, a vélt vagy valós állampolgársága. Vagy 
mely területek úgymond a nagy kibocsátók a mostani hullámban? Korábban ismertük 
azokat a területeket, ahonnan érkeztek. Változott-e a migráció mintázatában bármi is 
akár az afrikai vagy a közel-keleti vagy az ázsiai migráció vonatkozásában? Átalakult-
e, vagy nem alakult át, ha igen, akkor kik a fő érkezők? Igazából első körben ennyi lett 
volna. Köszönjük szépen ezúton is, hogy a szakmai szervek megfelelően, akár a 
Belügyminisztérium irányítása, akár a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló 
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szervezetek megfelelően ellátják a határ védelmét, és az illegális migrációval szemben 
nemzetközi együttműködés kereteiben is sikeresen védekeznek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Papp Károly, öné a 

szó. 
 
PAPP KÁROLY belbiztonsági államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mostani adatok alapján a nyugat-balkáni 
útvonalon mintegy 65-70 ezer ember tartózkodik. A szerb hivatalos jelzések alapján a 
befogadó állomásokon 4500-5000 fő van. 2016 óta ennyit jeleznek a szerb kollégák, 
hogy mindig ennyi tartózkodik a befogadó állomásokon legálisan. Tudjuk, hogy ennél 
sokkal többen vannak Szerbia vonatkozásában is. A migrációs emelkedés egyik oka az 
volt, hogy a görögországi szigetekről átvitték a görög szárazföldre az illegális 
migránsokat az első félévben, és ezt követően nagyobb lehetőségük adódott innen, a 
szárazföldi úton eljutni a magyar-szerb, a magyar-román vagy a magyar-horvát 
határszakasz vonatkozásában. Tehát én azt gondolom, hogy ez a növekmény, ez az 
emelkedés ebben az évben biztos, hogy ki fog tartani, tehát 67-70 ezer emberről 
beszélhetünk még, aki úton van. 

Lukács képviselő úrnak úgy is örömmel válaszolok, mint volt határőr és volt 
rendőr, mert ismerem ennek az egésznek az aspektusát, és nem szeretném azzal 
lezárni, mert örülök annak, hogy ez a bizottsági ülésen feljött, hogy a határőrség 
megoldást jelentene-e. Nem jelentene megoldást egy külön szervezet. Először 
gondoljunk bele abba, hogy ha létrejön egy határőrség, annak külön létre kell hozni a 
vezetés-irányítási rendszerét országosan. Létre kell hozni területi szinten a vezetés-
irányítás rendszerét. Létre kell hozni helyi szinten a vezetés-irányítás rendszerét. Ha 
visszagondolunk 2007. december 31-ére, akkor azt kell megállapítani, amikor 
megtörtént a rendőrség és a határőrség integrációja, hogy a határőrség akkor közel 7 
százalékos hivatásos létszámhiánnyal küszködött, már 2007-ben, majd ezt követően, 
az átalakítást követően közel kétezer fő még távozott a határőrség állományából, tehát 
annyival kevesebben érkeztek be a rendőrség keretei közé. Egy ilyen komplex feladat 
végrehajtásának egy része a zöldhatár őrizete, a másik része a határforgalom 
ellenőrzése, a harmadik része pedig az embercsempészettel szembeni fellépés. 
Teljesen indokolatlanná tenné azt a jól kialakított rendszert, amely működik az 
embercsempész hálózatokkal szembeni fellépés vagy a nemzetközi bűnügyi 
együttműködésben való szolgálatellátás, akár az Europol, akár bilaterális vagy 
trilaterális együttműködések vonatozásában, hogy egy új bűnügyi struktúrát is 
alakítsunk ki. 

Régen a határőrségnél természetesen megvolt a bűnügyi felderítő szolgálat, 
amely integrálódott a rendőrség állományába. Az elmúlt években, 2015-re 
visszavetítve, nemcsak a zöldhatár őrizetét ellátó állomány tekintetében történt a 
rendőrségnél létszámfejlesztés, hanem történt létszámemelés a bűnügyi szolgálati 
helyek tekintetében. Speciális egység foglalkozik a Készenléti Rendőrség Nemzeti 
Nyomozó Irodájánál az embercsempész-hálózatok felderítésével, speciális egységek 
vannak a külső határos megyék közül Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun megyében, 
hogy csak néhány példát említsek, amely ezekkel foglalkozik kimondottan, és 
specializálódtak ezekre a feladatokra. Tehát gondoljunk bele, hogy egy új szerkezet, 
egy új logisztika, egy új humánerőforrás-gazdálkodás, egy új költségvetési szerv 
önállóan rendezné azokat a feladatokat, amelyeket komplexitása miatt most az 
Országos Rendőr-főkapitányság átfog. 

Ugyanakkor azt is nagy bizonysággal, épp a szakmai előéletemre tekintettel 
akár a határőrség, akár a rendőrség vonatkozásában, tudom mondani a képviselő 
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úrnak, hogy a migrációs nyomás miatt, amely kialakult 2014 óta egyébként - csak ezt 
el szoktuk felejteni, hogy 2014-ben indult a koszovói kivándorlási hullámmal 
egyetemben -, nem lett volna elegendő a határőrség, hiába önálló, a rendőrséget első 
körben, azon belül a készenléti rendőrséget, de a Magyar Honvédséget is be kellett 
volna vetni és alkalmazni kellett volna. Hiába vannak önálló határrendőrségi szervek 
például Romániában, a határrendőrség, a román csendőrség, mert ott van csendőrség 
is, a román rendőrség részéről is kap megerősítést. Romániában van egy kettős dolog: 
a bűnügyi felderítés a rendőrségé, a zöldhatár őrizete, a határforgalom a 
határrendőrségé. Én főkapitánykoromban nagyon jó kapcsolatot ápoltam mind a két 
országos román vezetővel, és amikor négyszemközti tárgyalások voltak, azért voltak 
érdekkülönbségek ezeknek a feladatoknak a végrehajtása során, hogy nem egy kézben 
összpontosult ez az egész. Tehát ennek a helyzetnek a kezelésére a határőrség nem 
megoldás. Mit lehetne tenni? Azokat a képzett rendőröket nevezzük át 
határrendőrnek vagy határőrnek újra, akiket egyszer integráltunk a szervezetbe 2008. 
január 1-jével? Tehát nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy központosítva, 
összefogva, komplex módon kezelve kell a bűnügyi és a rendészeti tevékenységet 
végezni és a további munkát végrehajtani.  

Folyamatosan méri a rendőrség, és azt tudom mondani, hogy nagyon nagy 
teljesítményt nyújtott a rendőrség az elmúlt másfél évben a pandémia miatt is és a 
belső schengeni határon is az ellenőrzéseket végre kellett hajtani, de olyan mértékű 
közbiztonsági deficit az ország egyetlenegy pontján sem alakult ki, ami miatt azt 
mondanánk, hogy valamit metodikájában változtatni kellene. Lehet, hogy iksz 
településeken nem annyiszor jelent meg a rendőrjárőr, de a rendőrség reagálása, a 
párbeszéd az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel, 
az egyházakkal nem sérült ebben az időszakban sem. Azt gondolom, hogy a belső 
határokon történő ellenőrzést követően pedig visszaállt ez a helyzet. Annál is inkább, 
ugyanis a külső határokra, és itt most elsősorban a magyar-szerb határról beszélek, 
ahol a legnagyobb a nyomás, más megyei rendőr-főkapitányságok vagy a budapesti 
rendőr-főkapitányság állományából nincsenek rendőrök vezényelve. Ott az adott 
megyei rendőr-főkapitányság állománya és a Készenléti Rendőrség határrendészeti 
igazgatóságának vagy a Nyugat-Magyarországinak, vagy a Kelet-Magyarországinak a 
személyi állománya van rotációs rendben levezényelve és közösen látják el a 
szolgálatot és közösen látják el ezt a szolgálatot a Magyar Honvédség kirendelt 
állományával is. 

Egyébként a tegnapi napot megnéztem, a magyar-horvát határszakaszon a 
honvédség megjelenése 4,8 százalékos a napi határőrizeti létszámban, a magyar-szerb 
szakaszon 32,2 százalék, a magyar-román szakaszon pedig 12,1 százalék. Tehát 
katonai erő 26,8 százalékában volt tegnap, volt az elmúlt időszakban és van a mai 
napon határőrizeti feladatok ellátásába bevonva. Van tartalékerő, tartalékpotenciál 
természetesen még a rendőrség és a Magyar Honvédség vonatkozásában is. 
Egyébként, ha megnézzük a környező országokat - és gondolom, képviselő úr jártas 
ebben a kérdésben a kérdései alapján és ezt figyelemmel kísérte -, akkor mind 
Szerbiában, mind Horvátországban, mind Szlovéniában, mind Ausztriában az adott 
nemzet honvédségét, katonai erejét bevonták a határőrizeti feladatok végrehajtásába. 
Nem lehet arra készülni tartósan egy országnak, hogy a rendvédelem egy-egy 
szolgálati ágát olyan magas szintre emelem, hogy utána, majd iksz idő múlva a 
létszámmal nem tudok mit kezdeni és akkor bekövetkezhet egy elbocsátás vagy a 
szolgálati viszony megszüntetése. 

Állampolgárság: okmányokkal ezek a személyek nem rendelkeznek. A 
túlnyomó többségük, és itt most 99,8 százalékot mondok, egyedülálló férfi, aki az 
illegális határátlépést megkísérli. A túlnyomó többségük szírnek és afgánnak vallja 
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magát. Tehát abban az állampolgársági kategóriában, amit ön is felsorolt, nincs 
változás. Úgy néz ki a mostani nemzetközi helyzet alapján, hogy vélelmezhetően nem 
is lesz változás a következő időszakban. 

Seres ezredes úr az országos idegenrendészeti főigazgató helyettese pedig el 
fogja mondani a kiskorúak ellátásával és elhelyezésével kapcsolatos kérdéseket. 
Nemtelenek ezek a támadások, megmondom őszintén, minden előírásnak megfelel az 
ellátás. Ugyanilyen nemtelen volt az a támadás is, hogy azok az afgán állampolgárok, 
akik Magyarországra kimenekítésre kerültek, Balassagyarmaton nem megfelelő 
ellátásban részesülnek. Épp talán tegnap az egyik országos hírcsatorna tette közzé, 
hogy rendben van ott az ellátás, azt hiszem, talán az ATV-t jelentette nekem Seres 
ezredes úr ma reggel, az ATV adott elő egy riportműsort, hogy nem felelnek meg a 
valóságnak azok a híresztelések, hogy a földön kell aludni és nem megfelelő az 
élelmezésük. Kiemelt figyelmet fordítunk arra a 450 afgán állampolgárra, mínusz arra 
a 88-ra, aki itt hagyott bennünket és elment Nyugat-Európa más országába, akiket 
Magyarország kimenekített, befogadott, teljes körű ellátásban, orvosi, egészségügyi, 
élelmezési és egyéb logisztikai ellátásban biztosítjuk ezeknek az állampolgároknak azt 
a feltételt, hogy itt tartózkodhassanak Magyarországon.  

Kérem Seres urat, hogy röviden mondja el a kiskorúakkal kapcsolatos kérdést. 
 
DR. SERES JÓZSEF rendőr ezredes, főigazgató-helyettes (Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! (Elnök: 
Parancsoljon!) Köszönöm szépen, elnök úr. 2020. május 27-től a menedékjogi 
kérelmek tekintetében új eljárási rend került kialakításra. Főszabály szerint a 
Magyarországgal határos nem uniós országok diplomáciai képviseletein lehet 
benyújtani a menedékkérelmet. A kiskorúak tekintetében rendezésre került, hogy 
milyen formában tudják benyújtani azok a kiskorúak, ha már hazánkban 
tartózkodnak, akik menedékjogi kérelmet szeretnének benyújtani. Részükre 
gondnokot jelöl ki a gyermekvédelmi hatóság és ez a gondnok az, aki ezeket a 
kérelmeket benyújtja. 

A kísérő nélküli, tehát a menedékkérő vagy az idegenrendészeti eljárás alatt 
álló kiskorúak elhelyezése a magyar gyermekvédelmi intézményekben történik 
Magyarországon, elsősorban a fóti intézményben. Fel vannak készülve arra, hogy 
idegen nyelven beszélő, más kultúrából érkező gyermekek ellátását biztosítsák. Tehát 
ugyanazokat az ellátásokat kapják, mint a magyar állampolgár gyermekek. Jelentem, 
befejeztem. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, tisztelt bizottság? (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, kérdezem, hogy elfogadjuk-e a kormány beszámolóját a 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egésze területére történő 
elrendelésének meghosszabbításáról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen 
szavazat. Ki az, aki nem fogadta el? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Nagyon szépen köszönöm. Kikísérem vendégeinket és a második napirendi 
pont, az egyes belügyi tárgyú törvényekről szóló tárgyalás következik. Kérem, hogy 
cseréljenek helyet és folytatjuk a munkát. (Papp Károly: Köszönöm szépen. További 
szép napot kívánok, viszontlátásra!) 

 
(Szünet: 10.37 - 10.47 óra) 
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Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik 
módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17054. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pont egy részletes vita az 
egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. 
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatról, amely a T/17054. 
számot viseli. Kijelölt bizottságként kell a részletes vitát lefolytatnunk. Köszöntöm dr. 
Dargay Eszter helyettes államtitkár asszonyt a Belügyminisztériumból, illetőleg 
Gergyeni Zoltán főosztályvezető urat szintén a Belügyminisztériumból. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben döntenünk kell, hogy 
megfelel-e az előterjesztés a házszabály 41. § (1) bekezdése a) és d) pontjában rögzített 
feltételeinek. Kérdezem először az előterjesztőt, hogy megfelel-e ennek. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Az előterjesztő álláspontja szerint a 
házszabály vonatkozó rendelkezéseinek a törvényjavaslat megfelel. 

 
ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor megkérdezem a bizottságot - a vita e szakaszát lezárva -, egyetért-e azzal, 
hogy megállapítsuk, hogy megfelel a házszabály támasztotta feltételeknek az 
előterjesztés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) 
7 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 1 nem szavazat. 

A bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
megállapította, hogy megfelel az előterjesztés a házszabály támasztotta 
kívánalmaknak. 

Most a részletes vita második szakaszát nyitom meg. Ebben egyébként a 
futárpostában kiküldött bizottsági módosító javaslat tervezetéről is döntenünk kell. 
Hat pontból áll, merthogy képviselői módosító indítvány egyébként nem érkezett a 
törvényjavaslathoz.Végigmegyünk a hat ponton. Az első rész a módosító 1. sorszámú 
módosítása. Kérdezem a véleményüket. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

előterjesztő részéről tárcaálláspontot tudok közölni, hogy támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? (Dr. Harangozó 

Tamás: Ügyrendi!) Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Szerintem ellenzéki képviselőtársaim 

nevében is mondhatom, hogy nyugodtan szavazhatunk egyben, ha van rá igény. 
Technikai jellegű módosításnak tűnik az összes, tehát különösebben nem tartunk 
igényt arra, hogy egyenként végigmenjünk rajta. 

 
ELNÖK: Engedek az ellenzék nyomásának (Derültség.) Azt kérdezem, hogy ki 

az, aki támogatja az ügyrendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. 
Egyben fogunk szavazni, ezért a tárgyalás is egyben lesz. Kérem, hogy az egész 

anyagról mondjon tárcavéleményt. 
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DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
módosító javaslat minden egyes pontja technikai jellegű, és a tárcaálláspont az, hogy 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban az egyébként, nincsen benne olyan 

tartalmi módosítás, amely jelentős lenne. Ki az, aki kérdést tenne fel? Most a 
tárgyalás is egyben van. (Jelzésre:) Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem csak 

egyetlenegy kérdésem van. A második módosításnál a megyei közgyűlés elnökét meg 
a főpolgármestert elfelejtették, hogy van ilyen. Vagy nem volt szabad leírni, vagy mi 
történhetett, hogy ők kimaradtak? Ha jól látom, most mégiscsak bekerülnek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Ez a 

módosítás az anyag belső koherenciáját hivatott biztosítani, és tulajdonképpen igen, 
így kerül helyére a szöveg. 

 
ELNÖK: Én tudok válaszolni Harangozó úr kérdésére, ha megengedi. 

Egyszerű! Az önkormányzati rendszer elsődleges önkormányzatokból és második 
szintű önkormányzatokból áll. Az elsődleges a települési önkormányzat, a 
polgármester vezeti minden esetben. Két olyan szint van, a megyei polgármester és a 
főpolgármester, aki egyébként úgy önkormányzati vezető, hogy alatta még az ő 
közigazgatási területén, vagy az általa képviselt testület közigazgatási területén 
szintén vannak megválasztva polgármesterek. Ez a második szintű önkormányzat. 
Igazából látszik, hogy nem arról van szó, hogy itt most kihagytak valakit, hanem 
beemelték a második szintű önkormányzati vezetőket is, mert a megyei vezető meg a 
főpolgármester úr mind második szintű vezető, egyébként a települési 
önkormányzatok az első szintű önkormányzatok. Ha úgy tetszik, ez nem annyira 
feledékenység, mint inkább valójában a koherencia megteremtésére irányuló 
törekvés, tehát nem kihagyták őket, hanem a teljes második szintet kihagyták belőle, 
legalábbis én így olvastam, de lehet, hogy rossz az olvasatom. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

előterjesztő részéről egyetértek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e más kérdés? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. 
Támogatja-e a bizottság a módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak! 

(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 

A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
saját módosító javaslatát elfogadta. Így véget ért a részletes vita második szakasza. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Kérdezem a bizottságot, hogy 
benyújtja-e a döntéseinknek megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nemmel szavaz, 
hogy benyújtsuk a módosító javaslatokat? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 
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A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy 
döntött, hogy benyújtjuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes 
vitát. (Szavazás.) 8 igen szavazattal egyhangúlag egyetértünk ezzel. 

Határozathozatal 

Azt kérdezem még meg, hogy a bizottság elfogadja-e és a döntésünknek 
megfelelően benyújtja-e a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett ezt is 
benyújtja. Nagyon szépen köszönöm. 

Lezártuk a 2. napirendi pontot. A 3. napirendi ponttal már végeztünk, így a 4. 
napirendi pont következik. Kikísérem a vendégeinket, addig szünetet tartunk. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc 

Szünet: 10.47-től 10.54-ig 
A bizottság 10.54 és 11.36 óra között zárt ülés keretében tárgyalt, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 

  

 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Vicai Erika 


