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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a
Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2018. (.....) OGY határozat
a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról
1. A rendszerváltozás óta a magyar Országgyűlés, mint a parlamentáris demokrácia legfontosabb
intézménye, a választásokon megnyilvánult demokratikus népakaratnak megfelelően jön létre. A
Sargentini-jelentés a demokratikusan megválasztott magyar parlament saját hatáskörében
meghozott döntéseit, Alaptörvényét, jogszabályait és személyi döntéseit támadta meg. Ezzel túllépte
hatáskörét és megsértette Magyarország szuverenitását.
2. Az elmúlt években az Európai Uniót sújtó illegális bevándorlás a kontinens legfontosabb
problémájává vált.
Mi, magyarok a történelem során számos alkalommal magunk óvtuk meg Európát. Ezt tettük az
elmúlt években is: magyar katonák és magyar határőrök fáradságos munkájával védtük
Magyarország és Európa határait.
Mi, magyarok továbbra is eltökéltek vagyunk a keresztény kultúra közös megőrzésében. Európa
határait és az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni. A migrációt kibocsátó országoknak
segítséget kell nyújtani, és nem a bajt kell Európába hozni.
Megdöbbentőnek tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorlást támogató képviselői azért ítélik
el Magyarországot, mert megvédte a határait.
Visszautasítjuk a Sargentini-jelentésnek nevezett hazug bevándorláspárti vádirat rágalmait.
Visszautasítjuk a jelentést, amely azért támadja Magyarországot, mert nem fogadott be
bevándorlókat, elutasította a kvótát, jogi határzárat hozott létre, és büntethetővé tette az illegális
bevándorlás szervezését. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti
többsége még egy olyan migráns mellett is kiállt, aki kövekkel támadt a magyar rendőrökre.
Felháborítónak tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti képviselői a Szerződés
szabályaival ellentétesen, a tartózkodó képviselők szavazatát figyelmen kívül hagyva, csalással
fogadták el a Magyarországot és a magyar embereket rágalmazó jelentést!
A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha egyes üzleti csoportok és egy
spekuláns üzletember érdekei akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unióban, és felülírhatják az
alapszerződésben lefektetett szabályokat.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az illegális migrációt támogató szervezetek a magyar embereket
megbélyegezzék, amiért nem kívánják veszélybe sodorni a saját életüket és az európai családok
biztonságát.
Hisszük, hogy az Európai Unió minden tagállamát megilleti a szabad politikai gondolkodás joga,
amiért semmilyen hátrány nem érheti őket.
Elvárjuk az Európai Unió vezetőitől, hogy saját politikai meggyőződésüket ne akarják
rákényszeríteni a tagállamokra, és ne használják fel az uniós intézményrendszert jogellenesen saját
akaratuk kierőszakolására.
Mi, magyarok büszkék vagyunk szabadságunkra, az ország szuverenitása senkire át nem ruházható,
annak letéteményese a szabadon választott Országgyűlés.
A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek
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biztonságát és Magyarország szuverenitását.
Kijelentjük, hogy a magyar Országgyűlés és a magyar kormány kötelessége, hogy érvényt
szerezzen a magyar emberek szabad választáson kimondott akaratának: csak a magyarok
dönthetnek arról, kivel szeretnének együtt élni és kivel nem.
Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy ne engedjen a zsarolásnak: utasítsa vissza a
Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott,
Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben!
Kijelentjük, hogy Magyarország maga védi a határait! Fenntartjuk a kerítést és nem engedjük, hogy
elvegyék tőlünk a határőrizet jogát.
3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
A migrációs válság az elmúlt időszak Európát ért kihívásai közül a legjelentősebb. Az Európai
Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2009 év eleje óta közel 3,5 millió illegális
határátlépést dokumentált az Európát célzó nyolc migrációs útvonalon. Ráadásul a
bevándorlási nyomás a következő években sem fog csökkenni.
A magyar kormány a migrációs válság kezdete óta azon az állásponton van, hogy az
ellenőrizetlen bevándorlás óriási kockázatot jelent Európa és Magyarország számára.
Gazdasági kockázatot, mert beláthatatlan anyagi terhekkel jár. Biztonsági kockázatot, mert
jelentősen növeli a terrorveszélyt és kulturális kockázatot, mert ha Európa most nem képes
magát megvédeni, pár évtized múlva nem fogunk ráismerni, mint ahogy saját országunkra sem.
Ezért döntött a kormány az elmúlt években egyebek közt arról, hogy határzárat épít, hogy jogi
határzárat vezet be, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótákat, és fellép az illegális
migrációt támogató szervezetekkel szemben.
A magyarok támogatják ezeket az intézkedéseket. 2015-ben a magyar kormány egy egész
országra kiterjedő konzultációt szervezett a bevándorlásról, amelyben több mint 1 millió
állampolgár vett részt. A résztvevők elsöprő többsége egyértelműen állást foglalt a
bevándorlási szabályok szigorítása mellett. Szintén ezt az álláspontot erősíti az a 2016. októberi
népszavazás, amely során 3,3 millió magyar ember utasította el az Európai Bizottság által
javasolt kötelező szétosztási mechanizmust. Határozott megerősítést jelentettek a 2017-es év
nemzeti konzultációi, valamint a 2018. áprilisi országgyűlési választások is. A magyar kormány
lépései tehát kellő társadalmi támogatottságon alapulnak.
Az Európai Parlament viszont ezeket az állampolgári véleménynyilvánításokat nem vette
figyelembe a legutóbbi döntésénél. Az Európai Parlament 2018. szeptember 12-ei plenáris
ülésén 448 igen, 197 nem szavazattal, 48 tartózkodás mellett elfogadta a Tanácsot az Európai
Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek
Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására felszólító
javaslatról szóló jelentést.
Az úgynevezett Sargentini-jelentés mindenekelőtt azért támadja Magyarországot, mert nem
fogadott be bevándorlókat, elutasította a kvótát, jogi határzárat hozott létre, büntethetővé tette a
bevándorlás szervezését, sőt a jelentés a határt védő magyar rendőrökre támadó Ahmed H.
mellett is kiállt. A jelentéssel a bevándorláspárti erők megzsarolták Magyarországot. Ránk
akarják kényszeríteni akaratukat, legújabb tervük szerint elvennék a határvédelem jogát
Magyarországtól. Az országgyűlési határozat egyértelműen kimondja, hogy ebben a kérdésben
sem engedünk, és a jövőben is meg fogjuk védeni a határokat.
Álláspontunk szerint az Európai Parlament döntése érvénytelen. Az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződés 354. pontja alapján ugyanis az Európai Unióról szóló Szerződés hetes
3

cikkelyével kapcsolatos eljárásban az Európai Parlament a leadott szavazatok kétharmadával,
egyben az összes képviselő többségével hozhat döntést. Mivel a leadott szavazatok száma 693
volt, a szükséges kétharmados többség az Európai Unió elsődleges jogforrásának rendelkezése
szerint legalább 462 igen szavazat volt, amelyet az igennel szavazók száma nem ért el.
Hasonlóképpen nemcsak a szóban forgó jelentés elfogadási eljárása, hanem annak tartalma is
elfogadhatatlan a számunkra. Éppen ezért elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a
magyar Országgyűlés minden egyes képviselője kiállhasson Magyarország rágalmazásra és
hazugságokra alapozott elítélésével szemben. Ez a kiállás egyben felszólítja Magyarország
kormányát, hogy utasítsa vissza a hazánkat ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a
csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó és megbélyegző jelentéssel szemben.
Az országgyűlési határozati javaslatunk egyben lehetőséget teremt arra is, hogy az áprilisi
választások egyértelmű megerősítésének megfelelően a magyar Országgyűlés tagjai világossá
tegyék álláspontjukat az illegális bevándorlásról, a határok védelméről, a keresztény kultúra
megőrzéséről, a migrációt kibocsátó országoknak történő segítségnyújtásról és Magyarország
szuverenitásának megőrzéséről.
A magyarok idén áprilisban arra köteleztek minket, hogy Magyarországot tartsuk meg magyar
országnak. Éppen ezért a határozat leszögezi, hogy a magyarok eltökéltek a keresztény kultúra
közös megőrzésében, Magyarország és Európa határainak, a magyarok és az európaiak
biztonságának megvédésében. A határozat arról is rendelkezik, hogy nem engedünk a nemzetek
Európájából, a tagállamok szabad politikai gondolkodásának és döntésének jogából, az uniós
intézményrendszer működésének jogszerűségéből.
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