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Módosító javasla t
Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1)-(3)
bekezdése alapján Az egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefügg ő
módosításáról szóló T/5983 . sz. törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 29. §-sal egészül ki :

„29. § A Btk . 354. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„Jogellenes tartózkodás el ősegítése

354. § (1) Aki
a) az Európai Unió tagállamának ,
b) az Európai Gazdasági_ Térségrő l szóló megállapodásban részes más állam vag y
c az Euró • ai Gazdasá i Térsé . rő l szóló me . álla • odásban részes más állam állam • ol áráva l
azonos jogállású állampolgár államának
területén történő jogellenes tartózkodáshoz segítséget nyújt olyan személy részére, aki ezen
államok egyikének sem állampolgára, ha súlyosabb b űncselekmény nem valósul meg, vétsé g
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő , aki
külföldi személy magyarországi jogellenes tartózkodásához nyújt segítséget .

(3) Aki
a) az Európai Unió tagállamának ,
b) az Európai Gazdasági Térségrő l szóló megállapodásban részes más állam vag y
c) az Európai Gazdasá i Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampof árával
azonos jogállású állampolgár államának
területén történ ő jogellenes tartózkodáshoz vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyúj t
olyan személy részére, aki ezen államok egyikének sem állampolgára, ha súlyosabb



bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjed ő szabadságvesztéssel
büntetendő .

(4) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, a (3) bekezdés szerint büntetend ő , aki
vagyoni haszonszerzés végett külföldi személy magyarországi jogellenes tartózkodásáho z
nyújt segítséget."

Indokolá s

Mielőbb indokolt a jogellenes tartózkodás támogatástól, ösztönzését ől eltéríteni azokat a
személyeket, akik tevékenységükkel az új hont foglaló migránsoknak az ehhez szüksége s
eszközök összességét, különösen magánlakásokban lakhatást biztosítanak .
Annak a ténynek, hogy ez vagyoni haszonszerzés végett történik-e, a cselekmény min ősítése
kapcsán van jelent ősége .
A módosítás a törvényjavaslat Btk-módosító része által érintett tényállásokkal való tárgyi
összefüggésére tekintettel indokolt .

Budapest, 2015 . szeptember 3 .
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Apáti István

(Jobbik Magyarországért Mozgalom )
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