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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Az önálló
határőrség megteremtésének szükségességéről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről

Az  Országgyűlés  felismerve  azt,  hogy  Magyarországot  is  érintően  további  migrációs  hullám
várható, amelynek megállítása országunk határain kívül szükséges, továbbá jelenleg a határőrizet
biztosítása  miatt  a  rendőrség  és  a  honvédség  túlterheltsége  tapasztalható,  amely  körülmény
akadályozza  e  szerveket  a  feladataik  rendeltetésszerű  ellátásában;  az  önálló  határőrség  újbóli
megteremtése céljából - a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy dolgozza ki annak feltételeit, hogy Magyarország
határőrizetének megteremtése céljából sor kerüljön az önálló határőrség felállítására.

2.  Az 1.  pontban foglaltak megvalósítása céljából  az Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy a
lehető legrövidebb időn belül nyújtson be olyan javaslatot, amely szabályozza:

a) a határőrség mint önálló, a rendőrségtől függetlenül létrehozott szervezet megalkotását,

b) a határőrség jogállását és feladatait azzal, hogy a határőrség alapfeladata az államhatár őrizete, a
határforgalom ellenőrzése, a határrend fenntartása; emellett elvégzi a rendőrségi törvényből adódó
feladatait meghatározott hatáskörben és illetékességi területen,

c) azt a tényt, hogy a határvédelmi feladatok ellátása és létszámmegosztás szempontjából célszerű a
schengeni külső határokra súlyozni, és ennek következtében a súlyponti elosztás megvalósítását,

d)  a  nem külső határok melletti  határőrizeti  alegységek kisebb létszámban történő létrehozását,
felkészülve a határellenőrzés ideiglenes vagy állandó visszaállítására,

e)  határvadász  alegységek  létrehozását,  amelyek  speciális  határőrizeti  helyzet  esetén  bármely
határszakaszon, vagy a mélységben alkalmazhatóak,

f)  határ-rendész  szakképzés,  valamint  a  határ-rendész  vezetőképzés  visszaállításának
kötelezettségét.

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

A jelenlegi  migrációs  folyamatok -  amelyek már évek óta elkezdődtek,  de még jelenleg is
tartanak -  arra  mutatnak,  hogy a nemzeti  határvédelem a  jövőben az  adott  ország  túlélése
szempontjából ismételten kulcskérdéssé fog válni.

Török katonai források jelezték, hogy Erdogan török elnök nem fogja tovább feltartóztatni az
Európa felé tartó menekülteket. Immár négy éve annak, hogy Magyarország kormánya akkor is
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet hirdet, ha csak szállingóznak a menekültek. Ez
azonban  most  könnyen  változhat.  A  válsághelyzet  kormánypropaganda  helyett  hirtelen
valósággá válhat, amire gyorsan, határozottan és egységesen kell reagálnunk. Nem lehet tovább
várni: vissza kell állítani a 2008-ban megszüntetett határőrséget. Ha ugyanis a törökök által
szélnek  eresztett  menekültek  elérnek  hozzánk,  már  nem lesz  elég  az  alulfizetett,  kimerült
rendőr és biztonsági őr. Határőr kell a kerítés mellé!

A  megváltozott  nemzetközi  biztonsági  helyzet  és  egyéb  körülmények  alapján  teljesen
egyértelmű,  hogy a  migrációs  helyzet  hosszú  távon komoly kihívásokat  fog  az  ország elé
állítani,  ezért  nekünk is  hosszú távú megoldás kell.  Éppen ezért  a  Jobbik Magyarországért
Mozgalom  egy  önálló  szervezeti  egységként  működő,  országos  hatáskörű  határőrség
létrehozására tesz javaslatot, amelynek legfontosabb feladata a határaink védelme.

A határőrség visszaállítása érdekében fontos szabályozási tárgyköröket a javaslatban meg kell
jeleníteni,  így  deklarálni  kell  az  önálló  szervezetként  történő  létrehozást,  és  azt,  hogy  a
schengeni külső védelem fontossága mellett a „nem külső” határok védelmére is szükség van,
egyben a határellenőrzés bármely pillanatban történő visszaállíthatóságára fel kell készülni.

Az önálló határőrség visszaállításánál támaszkodni kell a rendőrség kötelékében szolgáló volt
határőrök  szakmai  ismereteire,  amelynek  keretében  szóba  kerülhet  esetlegesen  a  szolgálati
járadékosok visszafoglalkoztatása is. Sürgető feladat a határ-rendész szakképzés, valamint a
határ-rendész  vezetőképzés  visszaállítása,  amelyre  a  meglévő  rendészeti  tanintézmények
alkalmasak.

A határőrség ismételt életre hívásával a rendőrség terhei csökkennének, ezért nagyobb erőkkel
lennének  képesek  a  belső  rend  fenntartására  koncentrálni.  Így nem csupán  az  országhatár
védelme  lenne  biztosított,  hanem  javulna  a  belső  rend  és  az  állampolgáraink  szubjektív
biztonságérzete is.
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