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Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. evi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnöknek

,,Ha olyan nagy probléma Magyarországnak a migráció, miért nem hallunk sem
hazánkban, sem a nyugat-balkáni országokban embercsempészek elleni, nagyszámú
büntetőeljárásokról?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszter Úr!

2015-ben Magyarországra a nyugat-balkáni útvonalon Macedónia, Szerbia érintésével 2015.
június és szeptember között 159 968 illegális határátlépő lépte át Magyarország határát.
2015. elejétől a nemzetbiztonsági szolgálatok többször figyelmeztették a kormányt arra, hogy
a balkáni menekülttáborokból, illetőleg a közel-keleti háborús helyzetű országokból
nagyszámú migránsra lehet számítani hazánkhatárain.
A nemzetközi embercsempész hálózatok felkészültek arra, hogy százezres nagyságrendű
ember tömegeket igyekezzenek Európa közepére eljuttatni. Ezt a nagy létszámú
emberáradatot kizárólagosan szervezet embercsempész hálózatok segíthették a kiinduló
pontról a célállomásig. A titkosszolgálatoknak feladata az ilyen hálózatok felderítése, azokba
való beépülés, és végül az adott bűncselekmények megvalósítóinak személyes felelősségre
vonása érdekében aktivizálódásuk.
2015. augusztus óta a kormány kerítést épített, Alaptörvény-módosításokat kezdeményezett,
folyamatosan perel az európai kvóta ellen, összeveszett fél Európával, a magyar polgárokat
három éve kitartó félelemkeltéssel gyengíti, de az egyik legfontosabb jogkövetkezményt, a
tömeges büntetőeljárásokat az embercsempészek ellen nem igazán láttuk aktívan
szorgalmaznia.
201-5-ben indult pár személy ellen kirakat büntetőper, de gyakorlatilag azóta -semmit nem
tudunk arról, hogy érdemben történt-e a bűnelkövetők felkutatása, megindultak-e akár
belföldön, akár az érintett országokban embercsempészek ellen olyan volumenű



büntetőeljárások, amelyekből arra lehet következtetni, hogy ezen hálózatok személyi
állománya megroppant.
A magyar büntetőjogban a Btk. 353. §-a és a 354. §-a foglalkozik azokkal a
bűncselekményekkel, amelyeket feltétlenül elkövettek az illegális migráció során a migránsok
mozgatására. Az embercsempészés és a jogtalan tartózkodás elősegítése törvényi tényállási
kerete megfelelő alapot adott volna arra, hogy az embercsempészetben résztvevő és azokat
segítő nagy számú személy büntetőeljárás alá kerüljön. A Btk. 3. §-a határozza meg a területi
és személyi hatályát a törvénynek, amely lehetővé teszi azt, hogy milyen ügyekben és ki ellen
kellene és lehetne Magyarország hatóságainak büntetőeljárást indítani vagy kezdeményezni.
Eszerint akár a magyar állampolgárok, akár a külföldi állampolgárok ellen már a magyar
hatóságok is eljárásokat indíthattak volna. A nemzetközi jogsegélyről szóló 1996. évi
XXXVIII. törvény pontosan meghatározza azokat a jogi kereteket, amelynek segítségével
eljárási jogsegélyt, illetve feljelentést külföldi államnál lehet tenni annak érdekében, hogy pl.
az ilyen jellegű cselekményekben résztvevő elkövetőkkel szemben jogkövetkezmény legyen.
Bár nem bírok tapasztalattal az ilyen jellegű tevékenységekben, de több százezres
nagyságrendű tömeget minimálisan 2000-3000 ember tud mozgatni ahhoz, hogy a több ezer
kilométeres út sikeres legyen. Az eredményességhez nem férhet kétség, hiszen 160 OOO ember
illegálisan lépte át a határunkat, és azóta is 10 és 50 fő közötti, illegálisan Magyarország
területére érkező migráns lépi át határunkat.
Kérem a kormány képviselőjét válaszoljon arra a kérdésre, hogy Magyarországon az
embercsempészet és jogtalan tartózkodás elősegítése bűncselekményének elkövetése miatt
hány személy ellen indult büntetőeljárás 2015. óta, s azon eljárások milyen szakaszban
vannak, hány zárult le jogellenesen, s milyen számú, arányú a váderedményesség.
Kérjük továbbá a kormány képviselőjét, válaszoljon arra, hogy akár a Legfőbb Ügyész, akár
az Igazságügyi Miniszter ilyen irányú eljárások lefolytatása érdekében eljárási jogsegélyt
kért-e külföldi államtól, illetőleg tett-e feljelentést külföldi államnál e két bűncselekmény
tényállását megvalósító, akár ismeretlen tettesek ellen?
A magyar lakosság a félelem elvetett magjai után jogosan várja el azt, hogy mindazok a,
személyek, akik részt vettek ezekben a tevékenységekben, s ezáltal Magyarország
gyengítésében érdekeltek, nyerjék el tömegesen méltó büntetésüket.

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018.10.19.

Tisztelettel,

~ 
Dr. Varga-Damm Andrea
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