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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
Magyarország  területén  tartózkodásra  jogosító  okmánnyal  rendelkező  nem  magyar
állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágításának elrendeléséről” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A Magyarország területén tartózkodásra jogosító okmánnyal rendelkező nem magyar
állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágításának elrendeléséről

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a migrációs folyamatok hatására Magyarország területére
több mint  80 ezer  olyan személy érkezett,  aki  valamilyen jogcímen az ország területén történő
tartózkodásra  jogosultságot  szerzett,  azonban  e  személyek  hazánkban  tartózkodása  jelentős
nemzetbiztonsági kockázatot jelent, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1.  Mivel  törvényi  rendelkezés  alapján  nem lehet  az  érintett  hazánkban történő tartózkodásának
jogalapját biztosítani annak, akinek Magyarország területén való tartózkodása a nemzetbiztonságot
sérti, az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy utasítsa az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját
a  következő  személyek  magyarországi  tartózkodásának  nemzetbiztonsági  kockázata
felülvizsgálatára:

a)  a  menedékjogról  szóló  2007.  évi  LXXX.  törvény  szerint  menekültként,  oltalmazottként,
menedékesként, vagy befogadottként elismert személyek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
szerinti  tartózkodási  vízummal,  nemzeti  vízummal,  vagy  tartózkodási  engedéllyel  (ide  értve  a
munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedélyt is) rendelkező személyek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
szerinti  bevándorlási,  letelepedési,  ideiglenes  letelepedési,  nemzeti  letelepedési  vagy  EK
letelepedési engedéllyel rendelkező személyek.

2. Az 1. pont szerinti vizsgálatokat az Alkotmányvédelmi Hivatal a 2019. évben folytassa le és
amennyiben  kockázati  tényezőt  tár  fel,  járjon  el  az  1.  pont  szerinti  törvények  értelmében,  a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  közelmúltban  a  migrációs  folyamatok  hatásaként  mintegy  84  ezer  személy  nyert
Magyarországra befogadást, köztük olyanok is, akik e jogot letelepedési kötvényekkel vásárolták
meg.

A menedékjogi és a harmadik országbeliek tartózkodásáról szóló törvények alapján nem lehet
olyan  személy  részére  a  kért  státuszt  biztosítani,  akinek  Magyarországon  való  tartózkodása
nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

Felmerül azonban egyes események bekövetkeztére tekintettel (különösen migráns személyek
által elkövetett bűncselekmények miatt), hogy ez a vizsgálat nem történt meg minden esetben,
vagy nem elég körültekintően. Ennek elvégzése esetén ugyanis nem erőszakolhatta volna meg
egy belvárosi gyorsétterem mellékhelyiségében az egyik vendéget az a 18 éves afgán férfi, aki
évek óta menekültstátusszal élt Magyarországon, vagy nem jáhatott volna szabadon két hónappal
a 130 áldozatot követelő párizsi terrortámadás után Magyarországon a terroristák szökésben lévő
segítője, Salah Abdeslam sem, aki a terrortámadást megelőzően is kétszer Budapesten szervezett
találkozókat és megbeszéléseket.

A határozat  ezen  ellenőrzés  pótlását  írja  elő  az  Alkotmányvédelmi  Hivatal  részére,  további,
migránsok által elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében.
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