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(A Házbizottság 1/2017 . (IV. 3.) HB állásfoglalása 2. § (1) bekezdése alapján a módosító
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Módosító javaslat 1

A javaslat 5 . cikk (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„5. cikk
(1)Az Alaptörvény XIV . cikk (1)-[(3)] a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Idegen állampolgár — ide nem értve a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személyeket — Magyarország területén a magya r
hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet. A kérelem előterjesztése és elbírálása
feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmen alapuló jog anyagi ellenszolgáltatásért nem
szerezhető .
1(2)1 (,3_,) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor
hazatérhet . Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehe t
kiutasítani . Tilos a csoportos kiutasítás .
[(3)] (4) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a
veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésne k
vetik alá.”

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.



Indokolás

Tekintettel arra, hogy a magyar állampolgárok a népszavazáson a betelepítés minden formájá t
elutasították, így azt is, hogy a letelepedés jogát valaki pénzért (akár a Magyar Állam számára
ideiglenesen, kölcsönként biztosítottan) vásárolhassa meg, szükséges annak megjelenítése a
legmagasabb szintű szabályozásban, miszerint a kérelmező nem kaphat jogot a Hazánkban történő
élésre azzal, ha anyagi ellenszolgáltatást nyújt e jog megszerzése érdekében. E szabály elfogadása
maga után vonja a jelenleg hatályos, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló 2007. évi II . törvényben foglalt nemzeti letelepedési engedély (és az enne k
biztosításához szükséges államkötvény-konstrukció) kivezetését a magyar jogrendszerb ő l .
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