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a Magyarországra történ ő tömeges bevándorlás kezelésérő l

Az Országgyű lé s
• látva a gazdasági és mindenek el őtt a háborús válságövezetekbő l Európába irányuló

tömeges migrációt ; valamint ez a migráns tömeg jelentős része Magyarországon
keresztül éri el az Európai Uniót ; amely hazánkban egyre növekv ő feszültséget okoz;

• rosszallóan állapítja meg, hogy ezt a feszültséget egyes politikai, nem utolsó sorba n
kormányzati körök önös, sz űklátókörű érdekeiknek megfelelően tudatosan szítják is é s
e migrációs nyomás nem megfelelő kezelése Magyarország nemzetközi, mindenek
elő tt Európai Unión belüli megítélését jelent ősen rontotta;

• megállapítva, hogy Magyarországot ez a migrációs válság fölkészületlenül ért e
az alábbi határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a kormányt, nyújtson be törvényjavaslatot Magyarország
Alaptörvénye olyan értelm ű módosítására, amely a 48 .-54. cikkeket tartalmazó, „A
különleges jogrend” című fejezet rendelkezései közé önálló cikként fölveszi a
„Humanitárius vészhelyzet” kihirdetésére és szabályaira vonatkozó rendelkezéseket az
alábbiak szerint :
a) Magyarországon tartózkodó emberek életének, egészségének és vagyonának

biztonságát tömegesen veszélyeztető helyzetben, az ilyen helyzet következményeinek
elhárítása érdekében a Kormány – rendeletben - humanitárius vészhelyzetet hirdet ki, a
hatályos törvényekben ilyen esetekre el őre meghatározott szabályok alkalmazása
érdekében.

b) A rendelet az ország egész területén, vagy annak a rendeletben jól körülhatárolt részén
hatályos és tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha annak hatályát a Kormány – az
Országgyűlés felhatalmazása alapján – meghosszabbítja .

c) A rendelet a vészhelyzet megszűnésével hatályát veszti .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, ezzel egyidejűleg nyújtson be javaslatot a
humanitárius vészhelyzetben alkalmazható rendkívüli intézkedésekr ől szóló sarkalato s
törvényre is az alábbiak szerint :
a) A humanitárius vészhelyzet elhárításához szükséges intézkedések finanszírozására a z

Országgyűlés vagy annak Költségvetési Bizottsága felhatalmazásával a Kormán y
átcsoportosításokat rendelhet el az egyes költségvetési fejezetek között is . Az ilyen
tételek fölhasználásáról a Kormány a humanitárius vészhelyzet elhárultával
haladéktalanul, amennyiben pedig az harminc napnál tovább marad hatályban, 3 0
naponként elszámol az Országgyűlésnek. Az elszámolásról az Országgyűlés – az éves
zárszámadási törvényhez hasonló módon – törvényt alkot . Ezeket az
átcsoportosításokat az Országgyűlés utólagosan átvezeti a hatályos költségvetés i
törvényen .

b) A humanitárius vészhelyzet elhárítása érdekében a Kormány rendkívül i
kötelezettségeket állapíthat meg az állami szervekre, hivatalokra és szolgálatokra, a z
önkormányzatokra és a közszolgálatban dolgozókra, továbbá egészségügyi és oktatás i
intézményekre nézve.



c) Alapvető jog gyakorlása – az Alaptörvény VI . cikkében, VIII . és X. cikke (1 )
bekezdésében, XI., XII., XIII . cikkében, XVII. cikke (3) és (4) bekezdésében, XIX . ,
XX., XXII . cikkében valamint XXVII . cikke (1) bekezdésében foglaltak kivételével –
humanitárius vészhelyzet elhárítása érdekében nem függeszthet ő fel és az I . cikk (3 )
bekezdése szerinti mértéken túl nem korlátozható .

d) A humanitárius vészhelyzet elhárítása érdekében a Kormány rendkívüli
kötelezettségeket állapíthat meg magánszemélyekre, azok szervezeteire, tovább á
magánszemélyek tulajdonára nézve is . Az ilyen esetekben – ide értve a nem állam i
vagy önkormányzati tulajdonban álló egészségügyi és oktatási intézményekre nézv e
megállapított kötelezettségeket is – a Kormány utólagosan 30 napon belüli teljes és
feltétlen kártalanítással tartozik .

3. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy miel őbb, de legkésőbb a fenti törvények
hatályba lépése után, a kapott fölhatalmazással élve tegyen lépéseket annak érdekében ,
hogy a Magyarországra érkező menekültek fogadása, ellátása, ügyük kezelése a mainá l
lényegesen emberségesebben, zökken őmentesebben és kevesebb feszültséget generálva
történjék, javuljon a magyar lakosság biztonságérzete és ezzel együtt toleranciája is a
menekültek iránt, mindez pedig a mainál kisebb terheket rójon a magyar adófizet őkre .

4. Az Országgyűlés kifejezi azt a meggyőződését, hogy az EU tagországok arra irányul ó
törekvésének, hogy a migrációs válság terheit egymásra igyekezzenek hárítani, végs ő
soron minden tagállam csak a kárvallottja lehet . A schengeni rendszer megingása, esetleg
szétesése nem csak az európai polgároknak okozna személyes kényelmetlenséget, hane m
az európai gazdaságot is jelentősen meggyengítené. Ha van olyan kérdés, amely közös
európai megoldást igényel, az Európába irányuló menekültáradat mindenképpen az .
Fölhívja ezért a Kormányt, lépjen föl kezdeményezően egy közös uniós menekültpolitika
kialakítása érdekében, amely azáltal növeli a tagországok biztonságát, hogy a

menekültkérdést az európai értékeknek és normáknak megfelel ően, egységesen kezeli, a
menekültek ügyét egységes szabályok szerint, humánusan bírálja el, mindennek terhei t
pedig kötelezően és méltányosan osztja meg a tagországok között . Felkéri a Kormányt ,
vizsgálja felül a kötelez ő befogadási kvóták elutasítására vonatkozó álláspontját, é s
igyekezzék ugyanerrő l meggyőzni partnereit is .

5. Az Országgyűlés álláspontja szerint a migrációs nyomást csökkenteni csak azoknak a z
Európán kívüli nemzetközi konfliktusoknak, háborús tűzfészkeknek a fölszámolásával
lehet, amelyek a milliós nagyságrendű menekülthullám kibocsátásáért felelősek. Fölkéri
ezért a Kormányt, lépjen föl az EU-n belül a kül- és biztonságpolitika szorosab b
összehangolásáért, hosszabb távon pedig olyan közös európai kül- és biztonságpolitik a
kialakításáért, amely lehetővé teszi, hogy az EU gazdasági súlyával arányosan lépjen fő l
az ilyen konfliktusok megoldására irányuló nemzetközi programokban, illetve tudjon erőt
alkalmazni ezek megszüntetése érdekében .

6. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarországra érkező menekültek fogadása ,
elhelyezése, ellátása, mindennapi életvitelük segítése a kérelmük elbírálásáig tartó
időszakban, védelme és beilleszkedésük segítése esetleges kés őbbi befogadásuk esetére
minden európai normától elmarad. Felhívja ezért a Kormányt
a) csökkentse a menekülteket befogadó állomások túlzsúfoltságát megfelel ő számú új

befogadó állomás létesítése által ;
b) az új befogadó állomások helyét a migrációs nyomásnak leginkább kitett dél i

határszakasz közelében jelölje ki annak érdekében, hogy a menekültek n e
kényszerüljenek az országon belüli fölösleges utazásra ;



c) kezelje állami feladatként a menekülteknek a számukra kijelölt befogadó állomásra
történő eljuttatását, az állami költségvetés terhére gondoskodjék ennek embersége s
lebonyolításáról ;

d) az új állomások által befogadható létszámot a helyi lakosság ellenérzéseinek ,
szorongásának csökkentése érdekében a korábbiaknál lényegesen alacsonyabban
állapítsa meg ;

e) ugyancsak a helyi lakosság megnyugtatása érdekében a befogadó állomásokat nagyob b
lélekszámú településeken helyezze el ;

t) létesítésük előtt minden esetben folytasson érdemi egyeztetést a hely i
önkormányzattal ;

g) gondoskodjék az állomásokon elhelyezett menekültek megfelel ő színvonalú
ellátásáról, az állomások infrastrukturális fölszereltségér ő l ;

h) a menekültek mindennapi életvitelének segítésére alkalmazzon megfelelő számú
szociális munkást, tolmácsot és pszichológust ;

i) a költségvetés terhére gondoskodjék a menekültek színvonalas és ingyenes jog i
képviseletérő l ;

j) megfelelő rendőri jelenléttel biztosítsa a befogadó állomásokon belül a ren d
fenntartását, egyúttal a menekültek védelmét a kiszolgáltatott helyzetüket kihasználn i
igyekvő tolvajoktól, uzsorásoktól, csalóktól, szélhámosoktól ;

k) ugyancsak kell ő rendőri jelenléttel gondoskodjék a helyi lakosság biztonságérzeténe k
növelésérő l is .

7. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, tegyen lépéseket a magyarországi ellátórendszer
arra történő fölkészítésére, hogy a menekültügyi eljárás eredményeként legálisan
hazánkban maradó menekültek beilleszkedését, integrációját képes legyen hatékonya n
elősegíteni .

8. Az Országgyűlés fölszólítja a Kormányt, hagyjon föl a Magyarországra érkező
menekültek ellen uszító, sehová sem vezet ő , pusztán az amúgy is meglévő feszültséget
fokozó propagandakampánnyal . E pótcselekvés helyett az EU Tanácsában és más
testületeiben, valamint kétoldalú tárgyalásokon is határozottan támogassa az új szolidári s
közös európai menekültpolitikát.

Indoklá s

Az illegális határátlépések száma a tavalyi évhez képest hazánkban is drasztikusan
megnövekedett . A kormány késlekedése és pótcselekvése (plakát kampány, konzultáció, stb . )
Magyarországot ez a migrációs válság fölkészületlenül érte Mivel a migráció komoly gazdaság i
megterhelést jelent az ország számára, indokolt a probléma megoldásának több szempontú
vizsgálata, amely az érintett jogszabályok módosítását vonja maga után . A megoldás azonban
nem jelentheti hatályos jogszabályok alkalmazásának felfüggesztését, hanem az ilyen é s
hasonló helyzetekre előre elfogadott jogszabályok életbe léptetését .
Tekintettel arra, hogy a külföldiek tömeges bevándorlására adott kormányzati válas z
megkésett, indokolt a válsághelyzet megfelelő kezelésére új fogalmak bevezetése és bizonyo s
jogszabályi rendelkezések módosítása .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlési határozati javasla t

Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Mellékelten - az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk a Magyarországra történő tömeges bevándorlás kezeléséről szóló
országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2015 . szeptember 7.

Tisztelettel :

Varju László

Demokratikus Koalíció

Dr. Vadai Ágnes)

Demokratikus Koalíció

'r . Oláh Lajo s

Demokratikus Koalíció
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