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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  harmadik  országbeli  állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvény módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény és a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról

Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy
- az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi
Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az Unió az emberi méltóság
tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi
jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, és
- az Európai Parlament az indokolással ellátott javaslatában ismertette a magyarországi helyzettel
kapcsolatos  aggodalmait,  többek  között  a  migránsok,  menedékkérők  és  menekültek  alapvető
jogaival kapcsolatos törvényekben foglaltak,
kifejezi sajnálatát a történtek miatt, továbbá azt a szándékát, hogy az érintettek emberi méltóságát
figyelembe véve szabályozza az érintettek helyzetét.
E célok érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az őrizetbe vett harmadik országbeli állampolgárnak a tartására és ellátására fordított költséget
az állam viseli.”

2. §

A Harmtv. 62. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  idegenrendészeti  hatóság  a  harmadik  országbeli  állampolgár  kijelölt  helyen  való
tartózkodását rendelheti el, ha

a)  a  harmadik  országbeli  állampolgár  visszairányítását  vagy  kiutasítását  Magyarország
nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettsége miatt nem lehet elrendelni, illetve végrehajtani
b) kiskorú, és vele szemben őrizet elrendelésének lenne helye;
c)  vele  szemben  őrizet  elrendelésének  lenne  helye,  és  vele  együtt  Magyarország  területén
tartózkodó kiskorú gyermeke az őrizet elrendelése esetén felügyelet nélkül maradna;
d) az őrizet határideje letelt, de az őrizet elrendelésére alapul szolgáló ok továbbra is fennáll;
e) harmadik országbeli állampolgár humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
f) a harmadik országbeli állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, és a megélhetéséhez szükséges
anyagi és lakhatási feltételekkel nem rendelkezik
g)  vele  szemben  az  54.  §  (1)  bekezdés  a)  vagy  b)  pontja  alapján  idegenrendészeti  őrizet
elrendelésének  lenne  helye,  és  az  őrizet  rá  nézve  -  különös  tekintettel  egészségi  állapotára,
életkorára - aránytalanul súlyos hátránnyal járna.

(2) A határozat rendelkező részében meg kell határozni:
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a) a kötelező tartózkodási helyét;
b) a tartózkodás magatartási szabályait;
c)  ha  a  tartózkodási  hely  nem  közösségi  szállás  vagy  befogadó  állomás,  a  hatóság  előtti
időszakonkénti megjelenésre való kötelezést.

(3) Nem jelölhető ki kötelező tartózkodási helyként az a hely, amelyik nem felel meg legalább a
komfort nélküli lakás követelményeinek. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben kötelező
tartózkodási  helyet  tranzitzónában is  ki  lehet  jelölni.  Kiskorú és  családja  a  tranzitzónában nem
helyezhető el. A tranzitzónában való elhelyezés időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

(4) A felmerülő költségeket az állam viseli.”

3. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény a következő 55. §-al egészül ki:

„55. §

(1)  Az e törvényben szabályozott  eljárásokban a kérelmező emberi  méltóságát  tiszteletben kell
tartani.

(2)  Az  emberi  méltóság  sérelmét  jelenti  különösen,  ha  a  menekültügyi  hatóság  nem  biztosít
megfelelő ellátást – például étkezést - a kérelmező részére, mindaddig, ameddig az ország területén
tartózkodik.”

4. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzet  rendelhető  el,  ha  a  Magyarországra  érkező
elismerést kérők száma

a) egy hónap átlagában a napi ezer főt,
b) két egymást követő hét átlagában a napi ezerötszáz főt vagy
c) egy hét átlagában a napi ezerhatszáz főt

meghaladja.

(2) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi
hatóság vezetője kezdeményezésére, a miniszter javaslatára az Országgyűlés rendelheti el, a jelen
lévő  képviselők  kétharmadának  szavazatával.  A  tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzet
Magyarország egész, illetve annak meghatározott területére rendelhető el.

(3)  A  tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzet  feltételeinek  a  fennállását  az  országos
rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, és
ha  a  tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzet  elrendelésének  a  feltételei  nem  állnak  fenn,
kezdeményezni a törvény hatályon kívül helyezésére.
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(4)  A (2)  bekezdés  szerinti  törvény  legfeljebb  hat  hónapig  marad  hatályban,  kivéve,  ha  az
országgyűlés annak hatályát meghosszabbítja. A meghosszabbításhoz az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

(5) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a 80/B-80/G. § szerinti szabályokat kizárólag a
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet kiváltó okok kezeléséhez szükséges, a (2) bekezdés
szerinti  törvényben  meghatározott  területen,  az  annak  kezeléséhez  szükséges  mértékben  lehet
alkalmazni.”

5. §

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Európai Parlament az indokolással ellátott javaslatában ismertette a magyarországi helyzettel
kapcsolatos  aggodalmait.  A főbb  aggályok  közé  tartoznak  a  migránsok,  menedékkérők  és
menekültek  alapvető  jogaival  kapcsolatos  törvényekben  foglaltak.  A  javaslat  azokat  a
rendelkezéseket tartalmazza, amelyek garantálják az emberi méltóságnak megfelelő ellátást.

A javaslat megteremti az összhangot a harmadik országból érkező, segítséget kérők ügyeinek
intézésére  vonatkozó  törvények  és  Magyarország  Alaptörvénye  között.  A javaslat  azt  a  célt
szolgálja, hogy azokban az esetekben, amikor az ország védelme érdekében hatósági intézkedést
kell  alkalmazni,  a  szükséges  intézkedéseken  túl  további  intézkedésekre  ne  kerüljön  sor.
Biztosítja továbbá, hogy a hatósági intézkedések költségeit az állam viselje.

Az Alaptörvény II. cikk-e szerint: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van
az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
Az élethez való jog mind a nemzetközi dokumentumok, mind az Alkotmánybíróság gyakorlata
alapján korlátozhatatlan, abszolút jellegű és megelőz minden más jogot. Ezekből az elvekből
következik,  hogy az államnak gondoskodnia kell  mindazokról,  akik a  hazánkba érkeznek és
segítséget  kérnek  helyzetük  rendezéséhez.  Ezen  a  kötelezettségen  nem változtat  az,  hogy a
kérelemnek mi lesz a sorsa.

Részletes indokolás

1. § 

A harmadik országbeli  állampolgárnak a  tartására és  ellátására fordított  költséget  eddig nem
minden esetben az állam viselte. A javaslat ezen a gyakorlaton változtat.

2. § 

A hatályos rendelkezések alapján a hatóság a kijelölt tartózkodási helyet elrendelő határozatban
előírhatta, hogy meghatározott megye közigazgatási területét a harmadik országbeli állampolgár
nem  hagyhatja  el.  Ez  indokolatlan  kényszerintézkedés.  A javaslat  ezért  megszünteti  ezt  a
lehetőséget.

A hatályos  rendelkezések  szerint  a  kötelező  tartózkodási  helyet  közösségi  szálláson  vagy
befogadó állomáson lehet kijelölni, ha a harmadik országbeli állampolgár magát eltartani nem
képes, megfelelő lakással, anyagi fedezettel vagy jövedelemmel, eltartásra köteles meghívóval,
eltartásra  kötelezhető  hozzátartozóval  nem  rendelkezik.  Erre  a  megkülönböztetésre  nincsen
szükség, mivel a jövőben az állam fizeti a költségeket.

Az emberi méltósághoz tartozik, hogy az állam a segítséget kérőkről megfelelően gondoskodjon.
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Komfort  nélküli  az  a  lakás,  amely  legalább  12  négyzetmétert  meghaladó  alapterületű
lakószobával  és  főzőhelyiséggel  (ennek  hiányában  további,  legalább  4  négyzetméter
alapterületű,  a  főzést  lehetővé  tevő,  önálló  szellőzésű  lakótérrel,  térbővülettel),  WC
használatával, és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

A  hatályos  rendelkezések  szerint  tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzetben  kötelező
tartózkodási  helyet  tranzitzónában  is  ki  lehet  jelölni.  Kiskorúak  esetében  azonban  erre  nem
kerülhet sor. A javaslat korlátozza a tranzitzónában való elhelyezés időtartamát. Az állam hozzon
döntést mindenki ügyében a lehető legrövidebb időn belül.

A  hatályos  rendelkezések  szerint  a  közösségi  szálláson,  a  befogadó  állomáson,  vagy  a
tranzitzónában  történő tartózkodással  összefüggésben  felmerülő  költségeket  -  a  humanitárius
célú  tartózkodási  engedéllyel  rendelkező,  illetve  a  menekültügyi  hatóság  vagy  bíróság  által
nemzetközi vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár kivételével
- a harmadik országbeli állampolgár viseli. Ezen a helyzeten változtat a javaslat, hiszen az állami
intézkedés költségeit nem lehet arra hárítani, akivel szemben az intézkedést foganatosították.

3. § 

Az emberi  élethez  és  méltósághoz  mint  abszolút  értékhez  való  jog  korlátot  jelent  az  állam
büntetőhatalmával szemben. Így az emberi méltósága azoknak sem sérülhet, akiknek az állam
nem fogadja el a menekült „státusz” megadása iránti kérelmét.

.E szabályozás során figyelembe kell venni azt is, hogy az Alaptörvény R. cikk (3) bekezdése
szerint „Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és
történeti  alkotmányunk  vívmányaival  összhangban  kell  értelmezni.”  Ezért  irányadónak  kell
tekinteni  Szent  István  Király  Dekrétumainak  Első  Könyve  6.  FEJEZET  Külföldiek
befogadásáról és a vendégek tartásáról cím 2-4. §-ában foglaltakat:

„2. § Mert a mint különb-különbféle tartományok széléről jőnek a vendégek, különb-különbféle
szót és szokásokat, fegyvert és tudományt hoznak magokkal, a mi mind a király udvarát ékesiti
és teszi nagyságosabbá, és igen megrettenti az idegeneknek magahitt szívöket.

3. § Lám, gyönge és töredékeny az egynyelvű és egyerkölcsű ország.

4. § Hagyom azért, fiam, adj nekik táplálást jóakarattal és tisztességes tartást, hadd éljenek nálad
örömestebb, hogysem másutt  lakozzanak. Mert ha te elrontani törekedel,  a mit  én építettem,
vagy ha mit  én gyűjtöttem,  te  széjjel  hányod azt,  bizony mondon,  nagyon nagy kárát  fogja
vallani  országod.  A  mit  hogy  eltávoztass,  növeld  naponként  a  te  országodat,  hogy  a  te
koronádnak felségét mindenek tiszteljék.”

4. § 

A javaslat megszigorítja a tömeges bevándorlás miatt válsághelyzet elrendelésének szabályait.
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Felemeli  azt  a  létszámot,  amelyik  lehetővé  teszi  ezt  az  intézkedést,  továbbá  kiveszi  annak
lehetőségét  a  törvényből,  hogy általános  helyzetre  tekintettel  hozzanak  ilyen  intézkedést.  A
javaslat a Kormány jogköréből az Országgyűlés jogkörébe utalja a válsághelyzet elrendelését.
Ennek indoka, hogy az országban élők helyzetét megnehezítő döntés meghozatalára a végrehajtó
hatalom nem lehet illetékes

5. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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