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Határozati javaslat címe: A Kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró 
vizsgálóbizottság létrehozásáról 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
Kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

a Kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról

Az  Országgyűlés  az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  24-27.  §-ai  alapján  a
Kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró vizsgálóbizottság elnevezéssel vizsgálóbizottság
létrehozásáról határoz, az alábbiak szerint:

1.  A vizsgálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenysége a magyar  hatóságok által  2014
május 7-e és 2017 december 31-e között a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény hatálya
alá  tartozó,  menekültként,  oltalmazottként,  menedékesként,  valamint  befogadottként  elismert
személyek ilyen  státuszban történő elismerése  körülményeinek,  valamint  a  harmadik  országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35/A. §-a szerinti nemzeti
letelepedési engedélyek (a továbbiakban: letelepedési kötvény) kiadásával kapcsolatos körülmények
vizsgálatára terjed ki.

2. A vizsgálat kiterjed különösen a következőkre:

a) Az 1. pontban jelzett időszakban – éves és tartózkodási státuszfajták szerinti bontásban – hány főt
tesz  ki  a  menedékjogról  szóló  2007.  évi  LXXX.  törvény  hatálya  alá  tartozó,  menekültként,
oltalmazottként, menedékesként, valamint befogadottként elismert személyek száma?

b) Az 1. pontban jelzett időszakban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény hatálya alá
tartozó,  menekültként,  oltalmazottként,  menedékesként,  valamint  befogadottként  elismert
személyek – a választott útvonal és a törvényesség tekintetében – milyen módon érkeztek hazánkba
és ezt követően milyen formában kérték a magyarországi tartózkodásukat lehetővé tevő státuszban
történő elismerésüket?

c) Az 1. pontban jelzett időszakban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény hatálya alá
tartozó,  menekültként,  oltalmazottként,  menedékesként,  valamint  befogadottként  elismert
személyek – éves és státuszfajták szerinti bontásban – hol kerültek a magyarországi tartózkodásukat
lehetővé  tevő  státuszuk  megállapítása  után  elhelyezésre,  jelenleg  hol  tartózkodnak,  hazánkban
vannak-e még, és pontosan hol,  milyen körülmények között,  továbbá jogszerűen tartózkodnak-e
Magyarország területén?

d) Van-e nemzetbiztonsági kockázata azon körülménynek, hogy az 1. pontban foglalt személyek
Magyarország területén tartózkodnak?

e) Milyen anyagi ráfordítást igényel, illetve igényelt – éves és tartózkodási státuszfajták szerinti
bontásban – az 1. pontban foglalt személyek magyarországi tartózkodása? Ezt milyen forrásból és
mely szervek finanszírozzák?

f) Valódi-e az az adat, amelyet a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Altusz Kristóf közölt,
miszerint  2017-ben  körülbelül  1300  menekültet  (vagy  az  1.  pontban  foglalt  személyek  közül
bármilyen státusszal rendelkezőt) fogadott be Magyarország és valóban eltitkolták-e ezt a lakosság
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elől, azért, hogy védjék az így befogadott személyek biztonságát?

g)  Éves  bontásban hány személy részére adtak ki  az 1.  pontban jelzett  időszakban letelepedési
kötvényt, e személyek jelenleg hol tartózkodnak, hazánkban vannak-e még, és pontosan hol, milyen
körülmények  között,  továbbá  jogszerűen  tartózkodnak-e  Magyarország  területén,  és  ezen
ügyletekből az államnak milyen jellegű és mértékű bevétele, továbbá milyen jellegű és mértékű
kötelezettsége keletkezett?

3. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit,
az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

4. A Bizottság tevékenységéről 2018. március 31-éig jelentést készít, amely tartalmazza

a) a vizsgálóbizottság feladatát,

b) a vizsgálóbizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket,

c) a vizsgálat során feltárt tényeket, bizonyítékokat,

d)  együttműködésre  kötelezettnek  a  vizsgálóbizottság  ülésén  tett  észrevételeit  a  vizsgálat
módszereire és megállapításaira vonatkozóan,

e) a vizsgálóbizottság tagjának a vizsgálóbizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgálat módszereire
és megállapításaira vonatkozóan,

f)  a  vizsgálóbizottság  által  vizsgált  üggyel  kapcsolatos  megállapításokat,  a  szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

5. A Bizottság 10 tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a következők
szerint: Fidesz: 3 fő, KDNP: 2 fő, Jobbik: 2 fő, MSZP: 2 fő, LMP: 1 fő.

6.  A  Bizottság  elnökének,  alelnökeinek  és  tagjainak  megválasztására  a  képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az
vita  nélkül  határoz.  A Bizottság  elnökére  az  ellenzéki  képviselőcsoportok  közül  a  Jobbik,  két
alelnökére a Fidesz és az MSZP terjeszt elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.

7.  A Bizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait  érintő vizsgálatra,  és az ennek
alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája
során  —  figyelemmel  Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  25.  §-ára  és  az
Alkotmánybíróság  50/2003.  (XI.  5.)  AB  határozatára  –  a  feladatával  összefüggésben
meghallgatásokat  tarthat,  iratokat  kérhet  be.  A  kért  adatokat  mindenki  köteles  a  Bizottság
rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

8.  A Bizottság  tagja  a  Bizottság  döntése  alapján külön felhasználói  engedély nélkül  jogosult  a
Bizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adatfelhasználására.
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9. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A szakértői kutatások költségeit az
Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

10.  A  Bizottság  megbízatása  a  tagjainak  megválasztásáról  szóló  országgyűlési  határozat
közzétételekor kezdődik.

11. A Bizottság megbízatása a 4. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozat
meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig tart. A
jelentés  benyújtását  követően  a  Bizottság  tevékenysége  a  Határozati  Házszabály  szerinti
előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon hatályba.
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Részletes indokolás

1-12. 

Az Országgyűlés – Az Országgyűlésről szóló törvény alapján, törvényi keretek között – bármely
kérdés megvizsgálására jogosult vizsgálóbizottságot felállítani. A határozati javaslatban szereplő
kérdés – országos jelentőségénél fogva – feltétlenül országgyűlési vizsgálatot követel, melyet a
címben szereplő bizottság folytathat le.

A  bizottság  feladatát,  elnevezését,  tagjainak  számát  és  megbízatásának  terjedelmét  az
Országgyűlés a bizottság felállításakor határozza meg.

A vizsgálóbizottság érdemi munkavégzésére garanciát jelent az, hogy a törvényi előírás szerint
paritásos alapon áll fel, és munkájának lezárásaként jelentést fogad el a témáról.

A fenti vizsgálóbizottság létrehozása azért indokolt, mert a közelmúltban merültek fel adatok
arra vonatkozóan, hogy a magyar kormány 1300 külföldi személyt fogadott  be a 2017-es év
folyamán,  a  menedékjogi  szabályozás  alapján  valamilyen,  tartózkodásra  jogosító  státuszban
részesítésüket követően.

Mivel a Külügyminisztérium helyettes államtitkárának nyilatkozata több tisztázandó kérdést vet
fel, a vizsgálóbizottság feladata ezekre válaszokat adni.

4


