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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Rtv. 46/F. §
Módosítás jellege: módosítás

„46/F. §

A rendőr  az  államhatár  rendjének  és  a  határőrizeti  tevékenység  zavartalanságának  biztosítása
érdekében megakadályozza, hogy Magyarország területének a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2.
cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonalától, illetve a határjeltől számított 8 km-
es  sávon belülre  olyan személy lépjen be,  valamint  az ott  tartózkodó olyan személyt  távozásra
kötelezi, akivel szemben a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk.
352/B. §), a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §), embercsempészés
(Btk. 353. §), jogellenes tartózkodás elősegítése (Btk. 354. §), jogellenes bevándorlás elősegítése
(Btk. 353/A. §) bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban. A határbiztosítási távoltartás
nem alkalmazható  olyan személlyel  szemben,  akinek lakóhelye  vagy tartózkodási  helye  az e  §
szerinti 8 km-es sávon belül van.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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



„(1c) Aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti a határzár tiltott átlépése
(Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), a határzárral kapcsolatos építési munka
akadályozása  (Btk.  352/C.  §),  az  embercsempészés  (Btk.  353.  §),  a  jogellenes  tartózkodás
elősegítése (Btk. 354. §), a jogellenes bevándorlás elősegítése (Btk. 353/A. §) bűncselekmény miatt
indult büntetőeljárás hatálya alatt áll, nem tartózkodhat az (1a) bekezdés szerinti területen, kivéve,
ha lakóhelye vagy tartózkodási helye e területen van.”

Indokolás 

1-2. 

Az Alaptörvény által garantált lakhatás joga kerülne veszélye azáltal, ha törvény lehetővé tenné a
kérdéses területen élő személyek eltávolítását a lakóhelyükről, így hajléktalanságnak kitéve az
érintetteket.  Sokak  számára  a  tényleges  lakhatás  helye  valójában  tartózkodási  hely,  így  e
kategóriára is indokolt a tilalom alóli kivétel kiterjesztése.
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