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A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 

ELŐTERJESZTÉSE 

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE ÁLLÁSFOGLALÁS 

TÁRGYÁBAN 

 

A Régiók Bizottsága vezető tisztviselői: Markku Markkula elnök és Karl-Heinz Lambertz 

első alelnök tájékoztatást küldött, miszerint Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke egy, a 

maga nemében egyedülálló véleménytervezet elkészítésére kérte fel a Régiók Bizottságát a 

következő témában: „Gondolkodjunk Európáról: a regionális és helyi önkormányzatok 

felszólalnak az Európai Unió iránti bizalom helyreállítása érdekében”.  

 

Ennek kapcsán a Régiók Bizottsága vezetői arra bíztatnak, hogy az önkormányzatokon 

keresztül a polgárok helyi és regionális szinten is foglaljanak állást, s ezzel járuljanak hozzá a 

Bizottság kialakítandó véleményéhez, továbbá az Európai Unióról olyan kép kialakításához, 

mely szerint az EU minden polgárral együtt, minden polgárért dolgozik.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat – a Europe Direct iroda fenntartásával – az 

elmúlt években is hozzájárult az Európai Unió és intézményei kommunikációjához, 

rendezvényein keresztül is segíti az Unió működésének bemutatását, a közösségi vívmányok 

ismertetését, az uniós tagság előnyeire irányuló figyelem felkeltését.  

 

Az egyes tagállamok által meghirdetett befogadó politika ahhoz vezetett, hogy 

ismeretlen migránsok sokasága jutott úgy Európába, hogy sem kilétük, sem tartózkodási 

helyük nem ismert, ugyanakkor a tagállamok és az Unió egésze gazdaságára, 

működésére és biztonságának fenntartására jelentős terhet rónak.  

 

Soha nem látott kihívást jelent Európa számára a migránsok tömeges megjelenése. Az 

Európai Unió 28 tagállamában 2015-ben 1.322.825, míg 2016-ban 1.194.140 

menedékkérelem került benyújtásra. Magyarországon 2015-ben 177.135, 2016-ban 29.432 

menedékkérelmet nyújtottak be, ezek következtében 2015-ben 508, 2016-ban 432 személy 

részesült védelemben.  

 

Az Európai Unió területére történő illegális határbelépések száma 2014-ben 282.933, 2015-

ben 1.822.177, míg 2016-ban 503.653 volt. Magyarország területére illegálisan 2014-ben 

44.709 fő, 2015-ben 391.384 fő, 2016-ban 18.126 fő lépett be. 

 

Határmenti megye lakosaiként a Győr-Moson-Sopron megyében élők tapasztalhatták a 

kontroll nélküli vándorlás okozta nehézségeket. Felelősen gondolkodó polgárokként minden 

lehetséges fórumon fel kell hívni a figyelmet a migránsokkal kapcsolatos hatékony és 

határozott európai politika kialakításának és végrehajtásának szükségességére.  

 

A helyi tapasztalatok alapján támogatjuk a kormányzati elképzelést, mely szerint a 

menekültkérelmük elbírálására váró személyek ellenőrzés mellett/alatt várakozzanak a 

döntésre, s nemleges döntés esetén a továbbiakban ne tartózkodhassanak 

Magyarországon. 

 

A Magyarországot közvetlenül érintő nyugat-balkáni migrációs út mára megfelelő kontroll alá 

került, a Magyarországra történő illegális belépések száma jelentősen csökkent. Jelenleg a 

közép-mediterrán útvonal jelent igazi veszélyt az EU számára, ott van leginkább szükség a 

schengeni szabályok betartására, betartatására. 



A Magyarországot közvetlenül érintő nyugat-balkáni migrációs út mára megfelelő kontroll 

alá került, a beáramlás mértéke közel 98%-kal csökkent 2016 utolsó négy hónapjában a 

2015-ben tapasztaltakhoz képest. Éppen ezért a magyar-osztrák határon fennálló ideiglenes 

határellenőrzés további fenntartása súlyosan sérti a magyar munkavállalók, a vállalkozások 

és a nemzetgazdaság érdekeit, szükségtelen nehézségeket és jelentős gazdasági terheket okoz. 

Ezen felül jogi aggályokat is felvet, hiszen az intézkedés már nem tekinthetőek sem 

indokoltnak, sem kivételesnek, sem arányosnak, sem pedig szükségszerűnek, azok kizárólag az 

uniós, különösen a magyar állampolgárok számára jelentenek nehézséget. Mindezek alapján 

kijelenthető, hogy a Magyarország és Ausztria között visszaállított határellenőrzés nem 

megfelelő megoldás, az intézkedés nem a felmerült probléma gyökerére koncentrál, nem 

utolsó sorban pedig a schengeni övezet lassú felbomlását is eredményezheti.  A 

munkavállalók szabad és korlátlan mozgásának biztosítása és a schengeni rendszer védelme 

érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése javasolja a belső 

schengeni határokon, így különösen az osztrák-magyar határon ideiglenesen visszaállított 

határellenőrzés mihamarabbi megszűntetését. 

 

A mellékelt politikai állásfoglalás a megyebeli polgárok véleményét csatolhatja vissza az 

Unióhoz, s az EU iránti megrendült bizalom helyreállítása érdekében fogalmaz meg 

javaslatokat.  

 

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat, valamint az 1. sz. mellékletben szereplő 

állásfoglalás elfogadására.  

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Régiók 

Bizottsága számára megküldendő állásfoglalást és megbízza a közgyűlés elnökét, hogy a 

Régiók Bizottsága vezető tisztviselőinek az állásfoglalást továbbítsa. 
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1. sz. melléklet 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés állásfoglalása 

a Régiók Bizottsága számára 

 

 

A Régiók Bizottsága felhívására, az Európai Unió iránti megrendült bizalom helyreállítása 

érdekében, azzal kapcsolatban a megyei polgárokat leginkább érintő és foglalkoztató témában 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés az alábbiak szerint fogalmazza meg javaslatait: 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elkötelezett támogatója az Európai Uniónak és az 

európai polgárokat megillető alapjogoknak és az emberi jogoknak.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés együttérez a Szíriai háborúban érintett 

lakossággal, s támogatja, hogy az arra rászorulók menekültként, oltalmazottként vagy 

befogadottként oltalomban részesüljenek.  

 

A schengeni egyezmény az Európai Unió belső határőrizetének megszüntetését és a külső 

határok közös ellenőrzését jelenti. A migránsok hatalmas számú megjelenésére a schengeni 

szabályok betartása és betartatása lehet a megfelelő válasz, mely nem a határok lezárását 

jelenti, hanem a határátlépések legális mederbe terelését, ami megkönnyíti a 

menedékkérelmek kellő időben történő elbírálását is.  

 

Az EU egyes tagállamai által meghirdetett befogadó politika, valamint a Görögországban és 

Olaszországban megjelenő súlyos migrációs nyomás miatti kötelezettségszegések ahhoz 

vezettek, hogy ismeretlen migránsok sokasága jutott úgy Európába, hogy sem kilétük, sem 

tartózkodási helyük nem ismert, ugyanakkor a tagállamok és az Unió egésze gazdaságára, 

működésére és biztonságának fenntartására jelentős terhet rónak. Ugyanakkor a lakosság 

biztonságérzete jelentősen csökken bizonyos bűncselekmények számának növekedése, az EU-

ba érkezettek személyével kapcsolatos bizonytalanságok a kulturális-turisztikai-vallási 

helyek, események ellen elkövetett terrortámadások miatt.  

 

Statisztikai adatokkal alátámasztott tény, hogy – köszönhetően Magyarország Kormánya 

határozott kiállásának is – a nyugat-balkáni migrációs útvonal mára megfelelő kontroll alá 

került, az illegális határátlépések száma jelentősen csökkent.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés javasolja az Európai Unió határőrizeti rendszere 

szabályozásának és szabályozása végrehajtásának újragondolását: 

- javasolja a schengeni szabályok betartását és betartatását a közép-mediterrán térségben 

is;  

- javasolja a belső schengeni határokon, így különösen az osztrák-magyar határon 

ideiglenesen visszaállított határellenőrzés mihamarabbi megszűntetését; 

- javasolja a menedékkérők másodlagos migrációjának megakadályozása érdekében új 

eljárásrend bevezetését (a menedékkérők őrizetben tartása az eljárás jogerős 

befejezéséig);  

- elsődleges célnak tartja a szülőföldre való visszatérést és a szülőföldön történő 

boldogulást a hazájukat elhagyó menekültek és a gazdasági migránsok részére 

egyaránt; 

- támogatja a Törökországgal, valamint az afrikai országokkal való együttműködést a 

migráció megoldása érdekében; 

  



- támogatja a közös európai menekültügyi rendszer reformját; 

- szorgalmazza az EU intézményeinek gyors és határozott fellépését a szabályok 

betartása és betartatása érdekében.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés nagyra értékeli, hogy a Régiók Bizottsága, illetve 

az Európai Bizottság törekszik a polgárok véleményének megismerésére, az intézményi 

vélemény kialakításánál annak felhasználására. 
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