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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az illegális
migráció elleni küzdelemről és a migrációs helyzet kezeléséről” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

az illegális migráció elleni küzdelemről és a migrációs helyzet kezeléséről

1.  Az  Országgyűlés  kinyilvánítja,  hogy  az  Európai  Uniót  és  benne  Magyarországot  érő
menekültügyi  és  migrációs  kihívások  kezeléséhez,  az  illegális  migráció  megelőzéséhez  és  az
illegális  migráció  elleni  küzdelemhez  Magyarország  polgárainak  biztonságát  szem  előtt  tartó,
hosszú távon is működőképes, a hazánk által vállalt nemzetközi kötelezettségek betartását lehetővé
tevő, az Európai Unió tagállamainak közös cselekvésére építő politikára van szükség.

2. Az Országgyűlés alapvetésnek tekinti,  hogy minden nép maga határozhassa meg, kikkel akar
együtt élni. Az Országgyűlés ezért megerősíti, hogy – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –
harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén tartózkodásra csak a magyar hatóságok
által elbírált egyedi kérelem alapján kaphat lehetőséget.

3. Az Országgyűlés hazánk több évtizedes nemzetközi vállalásait szem előtt tartva kijelenti, hogy a
magyar  menekültügyi  eljárás  során  törvényben  garantált  alapelvek betartása  –  így különösen a
törvényben  és  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételek  szerint  ellátás  biztosításának
kötelezettsége  –  nem  képezheti  vita  tárgyát,  függetlenül  attól,  hogy  menekültügyi  vagy
idegenrendészeti eljárásról van szó.

4.  Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  az  illegális  migráció  megakadályozása  és  a  kialakult
migrációs  helyzet  hatékony  kezelése  –  a  tagállamok  harmadik  országbeli  állampolgárok
bevándorlására vonatkozó döntési jogának fenntartása mellett – négy pilléren nyugszik:

a) meg kell erősíteni az Európai Unió külső határai védelmét. Ennek érdekében uniós forrásokból is
támogatni kell az érintett tagállamoknak a határvédelemmel kapcsolatos erőfeszítéseit, megerősített
ellenőrzésekkel,  valamint  az  ellenőrzések  új  technológiáinak  alkalmazásával  elő  kell  segíteni  a
külső szárazföldi határok és a repülőterek biztonságának megerősítését, a 2021-2027. évekre szóló
uniós költségvetési időszakban jelentős mértékben meg kell növelni az EU biztonságára fordított
forrásokat  az  uniós  költségvetés  mielőbbi  elfogadása  mellett,  és  biztosítani  kell  azok hatékony
felhasználását;

b) célzott és folyamatos együttműködést kell fenntartani a migrációs tranzitországokkal az illegális
migráció elleni küzdelemben, különös tekintettel a balkáni államokra. Ki kell alakítani az Európai
Unió  közös  cselekvési  tervét  a  tranzitországok  erőfeszítéseinek technikai  és  anyagi  támogatása
érdekében,  és  a  tranzitországok  bevonásával  meg  kell  erősíteni  az  uniós  szintű  migrációs
előrejelzési rendszert;

c) a globalizáció okozta migrációs nyomás kiváltó okainak kezelése érdekében az Európai Uniónak
aktívabb szerepet  kell  vállalnia  a  jobb életkilátások és  biztonság megteremtésében a  migrációs
kibocsátó  országokban.  Ennek  érdekében  össze  kell  hangolni  az  Európai  Unió  fejlesztés-  és
biztonságpolitikáját, meg kell sokszorozni a nemzetközi fejlesztési forrásokat mind tagállami, mind
nemzetközi szinten, és elő kell mozdítani a tagállamok aktív, koordinált cselekvését, a migrációs
nyomás fenntartható módon ugyanis csak akkor kezelhető, ha megszűnnek azok az okok, amelyek
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miatt milliók kényszerülnek otthonuk elhagyására.

d) Azonnali és hatékony lépéseket kell érvényesíteni a globális klímaváltozás ellen, és annak hatásai
kapcsán, mert különben a klímamenekültek miatt  a migrációs válság éveken belül kezelhetetlen
méreteket ölthet és visszafordíthatatlan folyamatot indít el. Az Európai Uniónak, mint a világ egyik
vezető hatalmának és benne Magyarországnak élen kell járni ebben a küzdelemben.

5. Az illegális migráció megelőzése és a kialakult migrációs helyzet hatékony kezelése érdekében
érdemben  együtt  kell  működni  a  migrációban  érintett  országokkal  –  elsősorban  az  uniós
tagállamokkal – és az Európai Unió intézményeivel. Az Országgyűlés ezért felhívja a Kormányt,
hogy az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben aktívan lépjen fel az Unió
külső  határainak  hatékonyabb  védelmét  lehetővé  tevő  intézményi  és  költségvetési  döntések
mielőbbi meghozatala, a migrációs kibocsátó országokra vonatkozó uniós politika megalkotása és a
migrációs kibocsátó, valamint tranzitállamokkal folytatandó tárgyalások megkezdése érdekében.

6. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy Magyarország határai védelmének hatékonyságát
erősítendő, indítson célzott programot az érintett rendvédelmi állomány kiképzettségének javítása
és a migrációval összefüggő ismereteinek bővítése érdekében. Egyidejűleg az Országgyűlés felkéri
a Kormányt, hogy biztosítsa a határvédelemben résztvevő személyi állomány számára a megfelelő
színvonalú munkakörülményeket.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2018 nyarán az Európai  Unióban új  szemléletű megoldáskeresés  indult  az illegális  migráció
elleni  fellépés  és  a  kialakult  migrációs  helyzet  hatékony  kezelése  érdekében.  Ennek  első
állomása volt a 2018. júniusi brüsszeli “uniós minicsúcs”, majd a téma napirenden szerepelt az
Európai Tanács júniusi ülésén, és most komoly hangsúlyt kap az EU soros osztrák elnökségének
programjában. Időközben a 2021-2027. évekre szóló uniós pénzügyi  perspektíva előkészítése
során  is  komoly és  pozitív  irányváltásnak  lehettünk tanúi:  a  korábbi  évekhez  képest  sokkal
hangsúlyosabban szerepel az uniós költségvetésben a biztonság kérdése, és a pénzügyi források
mellett  érdemi  koncepcionális  javaslatok  is  születettek  a  külső  határvédelem  erősítése,  a
tagállamok ilyen irányú erőfeszítéseinek támogatása területén is.

Ezek a  fejlemények is  indokolják,  hogy a Magyar  Országgyűlés  foglaljon állást  az  illegális
migráció  elleni  küzdelem  és  a  migrációs  helyzet  kezelésével  összefüggő  koncepcionális
kérdésekről.

Változatlanul  alapvetés,  hogy  a  bevándorláspolitikának  nemzeti  hatáskörben  kell  maradnia,
minden országnak joga van eldönteni, hogy kikkel akar együtt élni és kikkel nem. Az illegális
migráció és embercsempészet ellen fel kell lépni, ám ezeknek a jelenségeknek a visszaszorítása
és a velük szemben való hatékony fellépés alapját  nem ad hoc intézkedések jelentik,  hanem
olyan komplex politika, amely képes feltárni a globalizáció okozta migráció kiváltó okait,  és
érdemi válaszokat tudjon ezekre megfogalmazni.

A  tagállami  határőrizet  hatékony  ellátása  és  más,  rendészeti  jellegű  lépései  mellett  aktív
politikára van szükség az Európai Unió tagállamai által közösen meghozott döntések mielőbbi
végrehajtására  az  Unió  külső  határainak  megerősítése  érdekében.  Ezzel  egyidejűleg  egy  új
logikájú és más uniós politikákkal összehangolt fejlesztéspolitikát kell megvalósítania az EU-
nak  annak  érdekében,  hogy  a  globalizáció  által  kiváltott  migrációs  folyamat  a  migrációs
származási  országokkal  kiépített  együttműködéssel  megelőzhető  legyen.  Éppen ezért  kiemelt
figyelmet kell fordítani az EU-Afrika együttműködésre, és magyar részről is aktív szerepet kell
vállalni egy, a jelenleginél célzottabb és eredményesebb uniós Afrika-politika megvalósításában.

A  migrációs  folyamatok  kezelésében  a  migrációs  származási  országok  mellett  hatékony
együttműködést  kell  kialakítani  a  tranzitországokkal,  az  EU-Törökország  megállapodás
tapasztalatait  is  figyelembe véve.  A menekültügyi  eljárások során általánosságban és magyar
viszonylatban  egyaránt  szem  előtt  kell  tartani  azokat  az  elveket  és  nemzetközi  normákat,
amelyeket  az  egyes  államok,  így  hazánk  vállalt  magára.  Az  ebből  fakadó  kötelezettségek
teljesítése nem képezheti vita tárgyát.

Véget kell vetni annak, hogy csak elvi szinten beszélünk a klímaváltozás létéről és lehetséges
hatásairól,  mert  ha nem teszünk lépéseket már rövidtávon a probléma megoldása érdekében,
akkor néhány éven belül a migrációs válság a több millió klímamenekült miatt kezelhetetlenné
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válik.
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