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Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáró l

(2016	 )

1. cikk

Magyarország Alaptörvénye E) cikke a következő új, (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Harmadik országbeli állampolgárok Magyarországon történ ő átmeneti vagy tartós jellegű
letelepítéséről — függetlenül az erre irányuló jogcím megnevezését ől — kizárólag az
Országgyűlés dönthet .”

2. cikk

Jelen módosítás a kihirdetést követ ő napon lép hatályba.



Indokolás

Általános indokolá s

Az úgynevezett „kvóta-referendum” érvényes és eredményes volta esetén is részmegoldá s
csupán a kötelező betelepítési kvótát kizárni, illetve az Országgyűlés előzetes hozzájárulásához
kötni .

Létezik ezen kívül még rengeteg jogcím, így a relokáció, a visszatoloncolás, az önkéntes kvót a
intézménye, amelyek a népszavazási kérdésben nem jelentek meg . Ráadásul nem szabad
alábecsülni a brüsszeli jogászok kreativitását olyan esetekben, amelyekben jogcíme k
létrehozásáról van szó . Az tehát csekély védelmet biztosít Magyarországnak, hogy az illegális
bevándorlás előtt egy ajtót bezárunk, miközben több nagy kaput nyitva hagyunk .

A fentiek értelmében a jogcím megnevezését ő l függetlenül, már előre ki kell zárni minden
olyan helyzetet, amely illegális bevándorlók átmeneti vagy tartós letelepítését eredményezné .

Téves az az álláspont ugyanis, miszerint hazánk nem célállomás, hanem „csak” tranzitország .
Amennyiben az illegális bevándorlókat az els ődleges célországot jelentő nyugat-európai
államokból kiutasítják, úgy az az életszerű , hogy nem mennék vissza a származási országokba ,
hanem másodlagos célországként valamelyik közép-kelet-európai országot - köztük jó eséllye l
hazánkat - választják . Történelmi hiba mindezt rosszul felmérni, éppen ezért elengedhetetlen
egy minden letelepítési vagy befogadási jogcímet kizáró, teljes kör ű megoldás elfogadása .

Részletes indokolás

Az 1 . cikkhez

Az Alaptörvény E) cikkének kiegészítése egy új bekezdéssel, miszerint jogcímt ő l függetlenül
nem fogadható el olyan megoldás, amely az Országgyűlés döntése nélkül harmadik országbel i
állampolgárok Magyarországon történő letelepítését írná elő .

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés .
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