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Összegző jelentés

egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/333.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2018.  június  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. június 14-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos
módosításáról szóló

T/333. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/333/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

Met.: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

Rtv.: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

Szabs.  tv.:  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Rtv. 46/F. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Rtv. V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Határbiztosítási távoltartás

46/F. §

A rendőr  az  államhatár  rendjének  és  a  határőrizeti  tevékenység  zavartalanságának  biztosítása
érdekében  megakadályozza,  hogy  Magyarország  területének  a  [Schengeni  ]személyek
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni  határ-ellenőrzési  [kódex ]kódex)
szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 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
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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.”

T/333/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

5. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

T/333/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 51. § (2) bekezdése a
következő f) ponttal egészül ki:

T/333/5/1-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Met. a 93. §-t követően a következő alcímmel és 94. §-sal egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

94. §

E törvény
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 3. §-a,
c) 5. §-a,
d) III-V/A. Fejezete,
e) 31/A-31/F. §-a,
f) 31/I. §-a,
g) 32/C. § a) pontja,
h) 32/D-32/F. §-a,
i) 32/G. § (1) bekezdése,
j) 32/Q. § (1)-(3) és (7)-(8) bekezdése,
k) 32/R. §-a,
l) 32/S. §-a,
m) 33. §-a,
n) 45. §-a”

az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

[(5) A Met. a 93. §-t követően a következő alcímmel és 94. §-sal egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

94. §

E törvény
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 5. §-a,
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c) 31/A-31/F. §-a,
d) 31/I. §-a,
e) 32/C. § a) pontja,
f) 32/D-32/F. §-a,
g) 32/G. § (1) bekezdése,
h) 32/Q. § (1)-(3) bekezdése és (7)-(8) bekezdése,
i) 32/R. §-a,
j) 32/S. §-a

az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 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.”

T/333/5/5-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 7., 8. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Szabs. tv. 201. § (4) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A szabálysértésekről,  a szabálysértési  eljárásról és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 201. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(4)  Aki  az  államhatárról  szóló  törvény  5.  §  (1c)  bekezdése  szerinti  [területen  ]tartózkodás
szabályait megszegi, szabálysértést követ el.”

T/333/5/5-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 7., 8. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a [továbbiakban]továbbiakban: Btk.) a
353. §-t követően a következő alcímmel és 353/A. §-sal egészül ki:

„Jogellenes bevándorlás elősegítése

353/A. §

(1) Aki szervező tevékenységet folytat annak érdekében, hogy
a) Magyarországon menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyan személy részére,
aki hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban vagy olyan más országban,
amelyen  keresztül  érkezett,  nincs  faji,  nemzeti  hovatartozása,  meghatározott  társadalmi
csoporthoz  tartozása,  vallási,  illetve  politikai  meggyőződése  miatt  üldözésnek  kitéve,  vagy a
közvetlen üldöztetéstől való félelme nem megalapozott, vagy
b) a Magyarországra jogellenesen belépő vagy jogszerűtlenül tartózkodó személy tartózkodási
jogcímet szerezzen,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.
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(2)  Egy  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  büntetendő,  aki  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
bűncselekmény  elkövetéséhez  anyagi  eszközöket  szolgáltat  vagy  a  szervező  tevékenységet
rendszeresen folytatja.

(3) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) vagyoni haszonszerzés végett,
b) több személynek segítséget nyújtva, vagy
c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU)
2016/399 európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:  Schengeni  határ-ellenőrzési
[kódex]kódex) 2.  cikk  2.  pontjának  megfelelő  Magyarország  külső  határának  határvonalától,
illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül

követi el.

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető - az (1)
bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha az elkövető a vádemelésig
az elkövetés körülményeit feltárja.

(5)  [A 353/A.  ]E  §  alkalmazásában  szervező  tevékenységnek  minősül  különösen,  ha  az  (1)
bekezdésben meghatározott célból

a)  Magyarország  területének  [a  személyek  határátlépésére  irányadó  szabályok  uniós
kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet ]
Schengeni  határ-ellenőrzési  kódex  2.  cikk  2.  pontjának  megfelelő  külső  határ  szerinti
határvonalán, illetve határjelénél határmegfigyelést szervez,
b) információs anyagot készít, terjeszt vagy ilyenre megbízást ad,
c) hálózatot épít vagy működtet.”

T/333/5/5-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 7., 8. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/333/5/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Ez a törvény a [kihirdetést]kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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T/333/5/5-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 7., 8. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott
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