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Összegző jelentés

az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben című
határozati javaslathoz (H/18817. szám) benyújtott képviselői módosító javaslatok

vitájáról
(kivételes eljárásban)

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 62. § (5)–(11)
bekezdésében meghatározott eljárásában – lefolytatta a határozati javaslat részletes vitáját.

A Bizottság a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A Bizottság a részletes vita során – a HHSZ 62. § (6) bekezdése alapján – megtárgyalta az összegző
jelentés  mellékletében szereplő  módosító  javaslatokat,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy  azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelménynek.

A Bizottság a határozati javaslathoz érkezett képviselői módosító javaslatokat nem támogatta és
további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott meg.

A Bizottság a határozati javaslat részletes vitáját 2017. december 11-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben szóló
H/18817. számú határozati javaslathoz benyújtott

H/18817/4-5. számú képviselői módosító javaslatokról

(kivételes eljárásban) 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szávay István (Jobbik)
Módosítópont: H/18817/5/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: cím és 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás

az Európai Parlament [Soros-terv ]bevándorlók betelepítésének végrehajtásáról szóló határozatával
szemben

1. Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott [a Soros-terv végrehajtásáról: ]
az  egy  harmadik  országbeli  állampolgár  vagy  egy  hontalan  személy  által  a  [bevándorlók
befogadására  ]tagállamok  egyikében  benyújtott  nemzetközi  védelem  iránti  kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és [szétosztására ]eljárási
szabályok  megállapításáról  szóló  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendeletre  irányuló  [rendeleti
javaslatról]javaslatával kapcsolatos szabályozás végrehajtásáról.
Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az
európai  nemzetek  kárára.  Bevándorlók  állandó  behozatala  és  kötelező  kvóta  alapján  történő
szétosztása visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
A magyar  Országgyűlés  elutasítja  a  bevándorlók  beáramlásának  felgyorsítását,  és  a  csoportban
történő áthelyezést.
A  magyar  Országgyűlés  elutasítja,  hogy  jogköröket  adjanak  át  a  bevándorlást  támogató
[Soros]külföldi szervezeteknek,  annak  érdekében,  hogy  részt  vegyenek  a  bevándorlók
behozatalában és szétosztásában.
A  magyar  Országgyűlés  elutasítja,  hogy  a  tagállamok  megbüntetésével  kényszerítsék  ki  a
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bevándorlók befogadását.
A  magyar  Országgyűlés  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  schengeni  külső  határvédelemi
kötelezettség egyes tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy a jogsértők
szolidaritásra  hivatkozva  követeljék  a  határvédelem hiánya  miatt  érkezett  bevándorlók  államok
közötti szétosztását.
A  magyar  Országgyűlés  elvárja  az  Európai  Uniótól,  hogy  tartsa  tiszteletben  Magyarország
szuverenitását,  valamint  a  magyar  emberek  népszavazáson  kinyilvánított  akaratát  a  kötelező
betelepítési kvóta elutasításáról.
A  magyar  Országgyűlés  felszólítja  Magyarország  Kormányát,  hogy  ne  engedjen  az  Európai
Parlament  és  az uniós  bürokrácia  nyomásának,  védje meg hazánk alapszerződésekben garantált
jogait, utasítsa el a [Soros-tervet]fenti tervet, és folyamatosan tájékoztassa Magyarország polgárait
[a Soros-terv]e terv végrehajtásának állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett
és folyamatban lévő intézkedéseiről.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: H/18817/4/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott a Soros-terv végrehajtásáról: a
bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló rendeleti javaslatról.
Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az
európai nemzetek kárára, valamint azt is, hogy Magyarországra letelepedési kötvények vásárlásával
továbbra  is  bevándorlók  érkezhessenek.  [Bevándorlók  ]A bevándorlók  állandó  behozatala  és
kötelező kvóta alapján történő szétosztása, valamint a letelepedési kötvényeknek a magyar kormány
általi további árusítása visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását,  [és a ]csoportban
történő áthelyezést, továbbá a letelepedési kötvények értékesítését.
A magyar  Országgyűlés  elutasítja,  hogy jogköröket  adjanak  át  a  bevándorlást  támogató  Soros
szervezeteknek,  annak  érdekében,  hogy  részt  vegyenek  a  bevándorlók  behozatalában  és
szétosztásában.
A  magyar  Országgyűlés  elutasítja,  hogy  a  tagállamok  megbüntetésével  kényszerítsék  ki  a
bevándorlók befogadását.
A  magyar  Országgyűlés  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  schengeni  külső  határvédelemi
kötelezettség egyes tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy a jogsértők
szolidaritásra  hivatkozva  követeljék  a  határvédelem hiánya  miatt  érkezett  bevándorlók  államok
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közötti szétosztását.
A  magyar  Országgyűlés  elvárja  az  Európai  Uniótól,  hogy  tartsa  tiszteletben  Magyarország
szuverenitását,  valamint  a  magyar  emberek  népszavazáson  kinyilvánított  akaratát  a  kötelező
betelepítési kvóta elutasításáról.
A  magyar  Országgyűlés  felszólítja  Magyarország  Kormányát,  hogy  ne  engedjen  az  Európai
Parlament  és  az uniós  bürokrácia  nyomásának,  védje meg hazánk alapszerződésekben garantált
jogait,  utasítsa  el  a  Soros-tervet,  és  szüntesse  meg  a  letelepedési  kötvények  értékesítésének
rendszerét, továbbá folyamatosan tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának
állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett és folyamatban lévő intézkedéseiről.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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