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Az állam feladata, hogy biztosítsa a nemzet fennmaradását, szilárd alapokat teremtsen a jövő 

nemzedék számára. A magyar állam elsődleges kötelessége és egyben joga is, hogy polgárait 

valamint, nemzeti kultúránkat megvédje.  

 

A magyar kormány felismerve a veszélyhelyzetet, a költségvetésből 270 milliárd forintot 

fordított a bevándorlás megfékezésére, a magyar és uniós határ bevándorlókkal szembeni 

védelmére.  

 

Minden olyan tevékenység, amely az illegális bevándorlás elősegítése, és bevándorlási 

nyomás fokozása irányába hat, a magyar államérdekkel szemben áll, egyben számszerűsíthető 

költségvetési kárt okoz. A migrációs propaganda az embercsempész szervezeteket segíti és a 

jobb sorsra érdemes illegális határátlépőket veszélybe sodorja. 

 

Ezért olyan szabályozásra van szükség, amely azonosítja a migrációt támogató szervezeteket 

és fellép Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyekkel szemben. 

 

A törvénycsomag megalkotására Magyarország polgárai adnak felhatalmazást: a 

népszavazáson részt vevők 98%-a egyértelműen elutasította a kötelező kvótát, a Soros tervről 

szóló nemzeti konzultációban 2,3 millió ember mondott egyértelmű véleményt. Az 

eredmények alapján a magyarok egységesen erős fellépést akarnak az illegális bevándorlás 

ellen, a betelepítések helyett a határok megerősített védelmét szorgalmazzák.  

 

Ezért a Kormány olyan szabályozás megalkotását tartja szükségesnek, amely alapján: 

 

- a tömeges migrációt propagáló, külföldről támogatott szervezeteknek 

regisztrálniuk kell magukat; 

- tevékenységükről nyilvánosan számot kell adniuk; 

- ezen szervezeteknek illetéket kell fizetniük, amely bevételt az állam 

határvédelemre fordítja; 

- a bevándorlást szervező személyek távol tarthatók, kitilthatók legyenek. 

 

Ezen célok megvalósítása érdekében a kormány három törvényjavaslatot alkotott. 

 

A. Törvény az illegális migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásáról 

 

A tömeges migrációt propagáló és támogató, valamint az illegális határátlépést elkövető és 

menekültügyi védelemben nem részesülő személyt szponzoráló, egyéb módon támogató 

szervezetek regisztrációs kötelezettségét írja elő.  

 

A kötelező regisztráció nem büntetőjogi eszköz, a tömeges migrációt propagáló szervezetek 

működésének átláthatóságát biztosítja. Az új szabályozás által megfogalmazott 

kötelezettségek mind alanyi körében, mind a tevékenység jellegében kifejezetten 

elhatárolhatóak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény által nevesített 

tényállásoktól.  

 

A migrációt támogató szervezet a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 

mértékétől függetlenül 3 napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartó bíróság számára, ha a 

külföldről támogató személy vagy szervezet pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásban 

részesíti. Az erről szóló bejelentés és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvánosak.  
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A migrációt támogató szervezet köteles nyilatkozni az előző évben érkezett közvetlenül vagy 

közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás mértékéről és annak 

felhasználásáról, a tevékenységhez kapcsolódó kifizetések pontos megjelölésével.  

 

A migrációt támogató szervezet további kötelezettsége, hogy minden év május 31. napjáig a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére tájékoztatást adjon a juttatásból finanszírozott személyi 

juttatásokban, költségtérítésben részesült személyekről, szervezetekről, valamint ezen juttatás, 

költségtérítés mértékéről.    

                                 

A törvényjavaslat kötelezettségként írja elő, hogy a migrációt támogató szervezet a külföldről 

származó pénzbeli juttatásokat az erre a célra létrehozott elkülönített bankszámlaszámon 

fogadhatja. E bankszámlára érkezett összeg más, belföldön székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező egyesület, alapítvány, vagy gazdálkodó szervezet részére akkor utalható tovább, 

ha ehhez a külföldi támogató – a továbbutalással érintett szervezet nevére szólóan – 

kifejezetten, írásban hozzájárult. 

 

A törvényjavaslat meghatározza továbbá a migrációt támogató szervezet kötelezettségeinek 

elmulasztása esetén a jogkövetkezményeket. 

 

A törvényjavaslat alapján csak olyan szervezet élhet a közhasznú jogállással járó 

kiváltságokkal, amely tényleges társadalmi támogatottsággal bír. A törvényjavaslat rögzíti, 

hogy a megfelelő társadalmi támogatottság egyebek mellett akkor mutatható ki, ha a 

szervezetnek a beszámolóval érintett tárgyévben befolyt támogatásainak a legalább fele 

belföldi lakóhelyű, vagy belföldi székhelyű támogatótól származik, és a személyi 

jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felajánlásának összege a 

külföldről származó pénzbeli támogatás összegének legalább felét eléri. 

 

B. Törvény a bevándorlási finanszírozási illetékről 

 

A bevándorlási finanszírozási illeték a közös társadalmi felelősségvállalás jogi alapjait teremti 

meg, Magyarország határai védelmére a költségvetésből több száz milliárd forintot áldoz. 

Mindazon szervezetek, amelyek a migrációt segítik a költségvetésnek kárt okoznak.  

 

A migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásának érvényre juttatása, 

valamint a lakosság összetételének, kulturális, nyelvi és vallási megváltoztatására irányuló 

törekvések megakadályozása érdekében a javaslat a migrációt támogató szervezetek 

illetékfizetési kötelezettségét írja elő. 

 

A bevándorlási finanszírozási illeték mértéke a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatás 25 %-a.  

 

Amennyiben a migrációt támogató szervezet illetékfizetési kötelezettségét elmulasztja az 

állami adóhatóság a be nem fizetett illeték kétszeresének megfelelő összegű bírságot szabhat 

ki.  
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C. Törvény az idegenrendészeti távoltartásról 

 

A törvényjavaslat olyan szabályozást tartalmaz, amely állampolgárságtól függetlenül 

megteremti az ország egyes területeiről való távoltartás szabályait olyan személyek esetében, 

akik Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sértik. Tekintettel arra, hogy a kitiltás 

büntetőjogi kategória, szükséges, hogy a javasolt új intézkedés nevében elkülönüljön attól, 

ezért a törvényjavaslat a kitiltás következményével azonos új jogintézmény, az 

idegenrendészeti távoltartás bevezetésére tesz javaslatot.  

 

Elrendelhető a távoltartás azokkal szemben, akik az illegális migránsok Magyarországra 

történő jogszerűtlen belépését és tartózkodását segítik, vagy akik ezen szervezeteket 

finanszírozzák. 

 

A törvény rendelkezése szerint a belügyminiszter azokat, akik az illegális migránsok 

Magyarországra történő belépését, tartózkodását segítik vagy az ilyen tevékenységet végző 

szervezeteket vagy személyeket pénzbeli vagy vagyoni juttatással támogatják, Magyarország 

területéről, az uniós külső határ szerinti határvonalától számított 8 km-es sávtól kitilthatja. A 

szabályozás vonatkozik valamennyi schengeni belépési pont, illetve schengeni külső határ 8 

km-es körzetére. A miniszter különösen indokolt esetben harmadik ország állampolgárait 

Magyarország egész területéről is távol tarthatja. 
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2018. évi … törvény 

 

az illegális migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásáról 

 

 

 

Az Országgyűlés a migráció támogatására irányuló törekvések megakadályozása érdekében a 

következő törvényt alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1) E törvény alkalmazásában illegális migrációt támogató szervezetnek minősül az a 

Magyarországon székhellyel rendelkező, nyilvántartásba vett egyesület és alapítvány, amely 

közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból az 

Európai Unióban nemzetközi védelem megszerzése iránti kérelmet előterjesztő harmadik 

országbeli állampolgár kérelmező Magyarország területére történő jogszerűtlen belépését, 

átvételét és tartózkodását – az egyesület és az alapítvány, valamint a harmadik országbeli 

állampolgár kérelmező között létrejött megállapodás alapján – szponzorálja (a továbbiakban: 

illegális migrációt támogató szervezet). 

 

(2) E törvény alkalmazásában illegális migrációt támogató szervezetnek minősül az a 

Magyarországon székhellyel rendelkező, nyilvántartásba vett egyesület és alapítvány is, 

amely közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű 

juttatásból az Európai Unióban nemzetközi védelem megszerzése iránti kérelmet előterjesztő 

harmadik országbeli állampolgár kérelmező Magyarország területére történő jogszerűtlen 

belépését, átvételét és tartózkodását egyéb módon támogatja. 

 

(3) E törvény alkalmazásában közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű 

juttatásnak minősül a Magyarországon nyilvántartásba vett, illetve bejegyzett, és székhellyel 

rendelkező egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság egymás közötti azon juttatása, 

amelynek forrása külföldi támogatótól származik. 

 

(4) E törvény hatálya abban eseten terjed ki az (1) bekezdés szerinti illegális migrációt 

támogató szervezetre, ha olyan harmadik országbeli állampolgár kérelmezőt szponzorál, 

illetve egyéb módon támogat, aki a nemzetközi védelem megszerzése iránti kérelméről 

történő jogerős határozat alapján egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan 

személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 

megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet 35. cikkében meghatározott referenciaszámba 

beleszámít. 
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2. § 

 

(1) Az illegális migrációt támogató szervezet – a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatás mértékétől függetlenül – 3 napon belül köteles a székhelye szerint illetékes 

törvényszéknél (a továbbiakban: nyilvántartó bíróság) e törvény 1. számú melléklete szerinti 

adattartalommal bejelentést tenni, ha   

a) közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásban 

részesül, és e juttatást a külföldről támogató személy vagy szervezet Magyarország 

területére történő jogszerűtlen belépés, átvétel és tartózkodás elősegítése céljából adta, 

vagy 

b) a közvetlenül vagy közvetve jutatott külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű 

juttatásból harmadik országbeli állampolgár kérelmező a Magyarország területére történő 

jogszerűtlen belépését, átvételét és tartózkodását szponzorálja, egyéb módon támogatja. 

 

(2) A nyilvántartó bíróság a bejelentést a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról 

szóló 2017. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Ktsztv.) 2. § (2) bekezdése szerinti 

Nyilvántartásban (a továbbiakban: Nyilvántartás) az egyesület vagy az alapítvány adataihoz 

csatolja, és az egyesületet vagy az alapítványt illegális migrációt támogató szervezetként 

rögzíti.   

 

(3) A nyilvántartó bíróság minden hónap 15. napjáig megküldi azon egyesületek és 

alapítványok nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős 

miniszternek, amelyek tekintetében a megelőző hónapban az illegális migrációt támogató 

szervezet minősülés tényét a Nyilvántartásban rögzítette. A Civil Információs Portál 

vezetéséért felelős miniszter az ily módon számára megküldött adatokat ingyenesen elérhető 

módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen. 

 

(4) Az illegális migrációt támogató szervezet a Ktsztv. 2. § (5)–(6) bekezdése szerinti 

honlapján, illetve sajtótermékben az (1) bekezdés szerinti bejelentését követően köteles 

nyilvánosságra hozni a közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatás mértékét, valamint a felhasználás célját. 

 

3. § 

 

(1) Az illegális migrációt támogató szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(a továbbiakban: Ectv.) szerinti beszámolóval egyidejűleg a 2. számú melléklet szerint 

adattartalommal köteles nyilatkozni az előző évben érkezett közvetlenül vagy közvetve 

külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás mértékéről és a juttatás 

felhasználásáról tevékenységenkénti bontásban, a tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések 

pontos megjelölésével.  

 

(2) Az illegális migrációt támogató szervezet minden év május 31. napjáig a beszámolóban 

szereplő tárgyévre vonatkozóan köteles az állami adóhatóságnál a 3. számú melléklet szerinti 
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adattartalommal bejelentést tenni a közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli 

vagy vagyoni jellegű juttatásból finanszírozott személyi juttatásban, költségtérítésben 

részesült személyekről, szervezetekről, valamint e juttatások, költségtérítések mértékéről. 

 

4. § 

 

(1) Az illegális migrációt támogató szervezet a külföldről származó pénzbeli juttatást az erre a 

célra létrehozott elkülönített pénzforgalmi számlán fogadhat.   

 

(2) Az illegális migrációt támogató szervezet által az (1) bekezdés szerinti pénzforgalmi 

számlára utalt összeg egy része vagy egésze más belföldön székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező egyesület, alapítvány, vagy gazdálkodó szervezet részére a pénzbeli juttatást 

nyújtó külföldi támogató, a továbbutalással érintett szervezet nevére szóló, kifejezett, írásbeli 

hozzájárulásával utalható tovább. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzforgalmi számlát vezető hitelintézet minden hónap 15. 

napjáig tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, és – az 5. § (1) bekezdésben foglaltak 

végrehajtása érdekében - a Legfőbb Ügyészség útján az ügyészt az illegális migrációt 

támogató szervezet pénzforgalmi számláján történő pénzforgalmi tevékenységről.   

 

5. § 

 

(1) Ha az illegális migrációt támogató szervezet nem teljesíti a 2. § (1) bekezdés, a 3. § 

szerinti, valamint 4. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét, az ügyész az erről való 

tudomásszerzést követően a rá irányadó szabályok szerint felhívja az egyesületet vagy 

alapítványt arra, hogy a felhívás közlését követő 15 napon belül teljesítse kötelezettségét.  

 

(2) Amennyiben az illegális migrációt támogató szervezet nem teljesíti az ügyész felhívásában 

foglalt kötelezettségét, úgy az ügyész a külföldről származó pénzbeli juttatás kétszeres 

mértékével azonos összegű bírság kiszabását kezdeményezheti a nyilvántartó bíróságnál.  

 

(3) Amennyiben az illegális migrációt támogató szervezet a (2) bekezdés szerinti bírság 

kiszabását követően sem teljesíti e törvény szerinti kötelezettségét, az ügyész 

a) az Ectv. és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelő 

alkalmazásával, az arányosság követelményének figyelembevételével jár el azzal, 

hogy egyúttal  

b) kezdeményezi a külföldről származó pénzbeli juttatás a támogató részére történő 

visszautalását a nyilvántartó bíróságnál.  

 

(4) Ha a nyilvántartó bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti az egyesületet vagy 

alapítványt, ezt követően haladéktalanul az Ectv. 2/B. alcíme szerint egyszerűsített törlési 

eljárást kezdeményez, és az egyesületet vagy alapítványt törli a Nyilvántartásból. 
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(5) Ha az ügyész a külföldről származó pénzbeli juttatás támogató részére történő 

visszautalását kezdeményezi, a nyilvántartó bíróság a támogatott költségére történő 

visszautalásról nemperes eljárásban dönt.  

 

6. § 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

„(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, 

ha a beszámolóval érintett tárgyévben befolyt támogatásainak legalább fele belföldi 

lakóhelyű, vagy belföldi székhelyű támogatótól származik, és a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felajánlásának összege a külföldről 

származó pénzbeli támogatás összegének legalább felét eléri, továbbá az előző két lezárt 

üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 

szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül 

számított összes bevétel kettő százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 

ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.” 

 

7.  § 

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

2011. évi CLXXXI. törvény 71/G. §-a  a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (7) A bíróság az illegális migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásáról 

szóló 2018. ...  törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerint indított eljárásban meghatározott 

intézkedést alkalmaz, egyúttal rendelkezik a külföldről származó pénzbeli juttatás támogató 

részére történő visszautalásáról.”  

    

8. § 

 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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1. számú melléklet a 2018. évi … törvényhez 

 

 

A szervezet illegális migrációt támogató szervezetté válásáról szóló bejelentés 

adattartalma 

 

 

Tárgyév megjelölése: 

 

I. Az illegális migrációt támogató szervezetre vonatkozó adatok 

A szervezet neve: 

Székhelye: 

Nyilvántartási száma: 

 

II. A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtóra vonatkozó adatok:  

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtó neve, a szervezet 

elnevezése: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtó lakhelye, székhelye: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtó által meghatározott 

támogatási cél: 

 

III. A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 

A) A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás összesítve: 

1. pénzbeli juttatások összesítve: 

2. egyéb vagyoni jellegű juttatások: 

B) A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás felhasználása 

Az illegális migrációt támogató szervezet vezető tisztségviselőjének nyilatkozata a külföldről 

származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás felhasználásának céljára vonatkozóan: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból megvalósuló tevékenység 

költségterve a résztevékenységek bontásával: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból finanszírozni szándékozott 

személyi juttatások, költségtérítések mértéke: 
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2. számú melléklet a 2018. évi……. törvényhez 

 

Az illegális migrációt támogató szervezet külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatás mértékéről és felhasználásáról szóló nyilatkozat adattartalma 

 

 

Tárgyév megjelölése: 

 

I. Az illegális migrációt támogató szervezetre vonatkozó adatok 

A szervezet neve: 

Székhelye: 

Nyilvántartási száma: 

 

II. Az előző évben felhasznált külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást 

nyújtójára vonatkozó adatok:  

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtó neve, a szervezet 

elnevezése: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtó lakhelye, székhelye: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtó által meghatározott 

támogatási cél: 

 

III. Az előző évben felhasznált külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 

A) A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás összesítve: 

1. pénzbeli juttatások összesítve: 

2. egyéb vagyoni jellegű juttatások: 

B) Az előző évben felhasznált külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásra 

vonatkozó részletes adatok  

Az illegális migrációt támogató szervezet vezető tisztségviselőjének nyilatkozata a külföldről 

származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás felhasználásának leírására vonatkozóan: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból megvalósult tevékenység 

költsége, a résztevékenységek bontásában: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból finanszírozott személyi 

juttatások, költségtérítések mértéke: 
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3. számú melléklet a 2018. évi……. törvényhez 

 

 

Az illegális migrációt támogató szervezet külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatásának személyi kiadásokra vonatkozó bejelentés adattartalma  

 

Tárgyév megjelölése: 

 

I. Az illegális migrációt támogató szervezetre vonatkozó adatok 

A szervezet neve: 

Székhelye: 

Nyilvántartási száma: 

 

II. A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást nyújtóra (támogató) 

vonatkozó adatok  

A támogató neve, a szervezet elnevezése: 

A támogató lakhelye, székhelye: 

 

III. A közvetlenül külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból 

finanszírozott személyi juttatások 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból finanszírozott személyi 

juttatások, költségtérítés mértéke: 

A külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásból finanszírozott személyi 

juttatásokban, költségtérítésben részesült személyek, szervezetek felsorolása, juttatásaik 

megjelölése  
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Általános indokolás 

 

 

A törvény rendelkezései értelmében azok a külföldi forrásból finanszírozott tevékenységek, 

amelyek a magyar jogszabályok megkerülésére irányulva, az illegális bevándorlást segítik elő, 

a magyar állampolgárok előtt megismerhetővé válnak, az ilyen szervezetekről a jövőben 

külön, mindenki számára elérhető nyilvántartást kell vezetni.  

 

A törvény megteremti továbbá az illegális migrációt támogató, külföldről finanszírozott civil 

szervezetek hatékony társadalmi kontrollját, egyben annak lehetőségét, hogy a nyilvánosság 

számára egyértelmű legyen, milyen szervezetek, milyen érdekek mentén kívánják 

Magyarország kialakult állandó lakosságának összetételét megváltoztatni, a magyar migrációs 

politikát befolyásolni.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A törvény hatálya az egyesületként vagy alapítványként nyilvántartott, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján civil szervezetként nyilvántartott azon 

szervezetre terjed ki, amely közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy 

más vagyoni jellegű juttatásból az Európai Unióban nemzetközi védelem megszerzése iránti 

kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár kérelmező Magyarország területére 

történő jogszerűtlen belépését, átvételét és tartózkodását – az erre irányuló külön 

megállapodás alapján – szponzorálja, valamint egyéb módon támogatja. 

Közvetett pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásnak minősül a Magyarországon 

nyilvántartásba vett, illetve bejegyzett és székhellyel rendelkező egyesület, alapítvány, 

nonprofit gazdasági társaság egymás közötti azon juttatása, amelynek forrása külföldi 

támogatótól származik.  

A törvény hatálya abban az esetben terjed ki az illegális migrációt támogató szervezetre, ha a 

szponzorált, illetve egyéb módon támogatott kérelmező a nemzetközi védelem megszerzése 

iránti kérelemről történő jogerős határozat alapján egy harmadik országbeli állampolgár vagy 

egy hontalan személy által tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendeletben meghatározott referenciaszámba 

beleszámít. 
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2. §-hoz 

 

A törvényjavaslat meghatározza az illegális migrációt támogató szervezetté válásból fakadó 

kötelezettségeket.  

Az egyesület, vagy az alapítvány a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 

mértékétől függetlenül 3 napon belül köteles bejelenteni, ha a külföldről támogató személy 

vagy szervezet a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást Magyarország 

területére történő jogszerűtlen belépés, átvétel és tartózkodás elősegítése céljából adta, vagy 

ezen juttatásból az egyesület, vagy az alapítvány Magyarország területére történő jogszerűtlen 

belépést, átvételt és tartózkodást szponzorál, illetve egyéb módon támogat. 

A bejelentést az illegális migrációt támogató szervezetnek az 1. számú melléklet szerinti 

adattartalommal kell megtennie. A nyilvántartó bíróság ezt a tényt a civil és egyéb cégnek 

nem minősülő szerveztek nyilvántartásában rögzíti, és az egyesület vagy alapítvány már 

meglévő adatai között feltünteti.  

A nyilvántartó bíróság tájékoztatása alapján a Civil Információs Portál vezetéséért felelős 

miniszter bárki számára ingyenesen elérhető módon haladéktalanul közzéteszi az e célra 

kialakított elektronikus felületen az egyesület vagy alapítvány nevét, székhelyét és adószámát. 

Az illegális migrációt támogató szervezet ezt követően honlapján, illetve kiadványaiban (pl. 

szórólapjain, nyomtatott és elektronikus sajtótermékeiben) feltünteti a közvetlenül vagy 

közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás mértékét, valamint a 

felhasználás célját. 

 

3. §-hoz 

 

A törvényjavaslat az illegális migrációt támogató szervezet további kötelezettségét határozza 

meg. A törvény alapján az illegális migrációt támogató szervezet az Ectv. szerinti 

beszámolóval egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal köteles nyilatkozni az 

előző évben érkezett közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatás mértékéről és tevékenységenkénti bontásban annak felhasználásáról, a 

tevékenységhez kapcsolódó kifizetések pontos megjelölésével.  

Az illegális migrációt támogató szervezet további kötelezettsége, hogy minden év május 31. 

napjáig a beszámolóban szereplő tárgyévre vonatkozóan a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

részére tájékoztatást adjon a juttatásból finanszírozott személyi juttatásokban, 

költségtérítésben részesült személyekről, szervezetekről, valamint ezen juttatás, költségtérítés 

mértékéről.                        

              

4. §-hoz 

 

A törvényjavaslat kötelezettségként írja elő az illegális migrációt támogató szervezet számára, 

hogy a külföldről származó pénzbeli juttatásokat az erre a célra létrehozott 

bankszámlaszámon fogadja. E bankszámlára érkezett összeg más, belföldön székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező egyesület, alapítvány, vagy gazdálkodó szervezet részére akkor 

utalható tovább, ha ehhez a külföldi támogató – a továbbutalással érintett szervezet nevére 

szólóan – kifejezetten, írásban hozzájárult. 
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A pénzforgalmi számlát vezető hitelintézet minden hónap 15. napjáig tájékoztatja a Magyar 

Nemzeti Bankot, és a Legfőbb Ügyészség útján az ügyészt az illegális migrációt támogató 

szervezet pénzforgalmi számláján történő pénzforgalmi tevékenységről.   

 

5. és 7.§-hoz 

 

A törvényben foglalt kötelezettségek megsértésére a törvény fokozatos szankciórendszert 

irányoz elő. Amennyiben az ügyészi felhívást követően az illegális migrációt támogató 

szervezet nem teljesíti a felhívásban foglalt kötelezettséget, úgy az ügyész a külföldről 

származó pénzbeli juttatás kétszeres mértékével azonos összegű bírság kiszabását 

kezdeményezheti a nyilvántartó bíróságnál. Végső esetben – amennyiben egyik korábbi 

intézkedés sem vezetett jogkövető magatartáshoz – az ügyészi eljárást követően a nyilvántartó 

bíróságnak lehetősége van arra, hogy – az egyszerűsített eljárásra vonatkozó szabályok szerint 

– törölje az egyesületet vagy az alapítványt, egyúttal az ügyész a külföldről származó pénzbeli 

juttatás a támogató részére történő visszautalását kezdeményezheti a nyilvántartó bíróságnál. 

 

 

6. §-hoz 

 

Az Ectv. szerint közhasznú minősítést az a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú 

tevékenységet végző szervezet szerezhet, amely a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek 

megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.  

A törvényjavaslat a valós társadalmi támogatottsággal nem rendelkező szervezetek 

közhasznúvá minősítését zárja ki azzal, hogy a megfelelő társadalmi támogatottság feltételét 

szigorítja oly módon, hogy rögzíti, hogy a megfelelő társadalmi támogatottság – az Ectv.-ben 

meghatározott feltételeken túl –akkor mutatható ki, ha a szervezetnek a beszámolóval érintett 

tárgyévben befolyt támogatásainak  legalább fele belföldi lakóhelyű, vagy belföldi székhelyű 

támogatótól származik, és a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felajánlásának összege a külföldről származó pénzbeli támogatás 

összegének legalább felét eléri. 

 

8. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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2018. évi …. törvény 

 

a bevándorlási finanszírozási illetékről 

 

 

Az Országgyűlés a közös társadalmi felelősségvállalás megteremtése érdekében a következő 

törvényt alkotja: 

 

1. § 

 

E törvény hatálya az illegális migrációt támogató szervezetek társadalmi 

felelősségvállalásáról szóló törvény szerinti illegális migrációt támogató szervezetre terjed ki.  

 

2. § 

 

Az illegális migrációt támogató szervezet bevándorlási finanszírozási illetékfizetésre 

kötelezett, ha  

a) közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű 

juttatásban részesül, és e juttatást a külföldről támogató személy vagy szervezet a 

Magyarország területére történő jogszerűtlen belépés, átvétel és tartózkodás 

elősegítése céljából adta, vagy 

b) a közvetlenül vagy közvetve jutatott külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatásból harmadik országbeli állampolgár kérelmező Magyarország 

területére történő jogszerűtlen belépését, átvételét és tartózkodását szponzorálja, 

egyéb módon támogatja. 

 

3. § 

 

A bevándorlási finanszírozási illetékfizetési kötelezettség az illegális migrációt támogató 

szervezetnek a székhelye szerint illetékes törvényszéknél tett bejelentése napján válik 

esedékessé. 

 

4. § 

 

(1) A bevándorlási finanszírozási illeték alapja az illegális migrációt támogató szervezet 

számára a külföldről juttatott pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás. A bevándorlási 

finanszírozási illeték mértéke az illeték alapjául szolgáló pénzbeli vagy vagyoni jellegű 

juttatás 25 %-a, amelyet az illegális migrációt támogató szervezet az e törvény végrehajtására 

kiadott kormányrendeletben meghatározott módon köteles befizetni a juttatással érintett évet 

követő év június 30. napjáig.  

 

(2) Az illegális migrációt támogató szervezet a megfizetett illeték azon részének 

visszaigénylésére jogosult, amely tekintetében hitelt érdemlően igazolni tudja az állami 

adóhatóság felé, hogy 



16 

 

a) a közvetlenül vagy közvetve külföldről juttatott pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást 

a külföldről támogató személy vagy szervezet nem a Magyarország területére történő 

jogszerűtlen belépés, átvétel és tartózkodás elősegítése céljából adta, vagy 

b) a közvetlenül vagy közvetve juttatott külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatásból nem harmadik országbeli állampolgár kérelmező Magyarország 

területére történő jogszerűtlen belépését, átvételét és tartózkodását szponzorálta, 

illetve egyéb módon támogatta. 

 

5.  § 

 

Amennyiben az illegális migrációt támogató szervezet bevándorlási finanszírozási 

illetékfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a be nem fizetett illeték kétszeresével azonos 

összegű bírság megfizetésével sújtható. 

 

6. § 

 

(1) A bevándorlási finanszírozási illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami 

adóhatóság látja el.  

 

(2)  A bevándorlási finanszírozási illetékből származó bevétel a központi költségvetés 

bevételét képezi, mely bevételt határvédelmi feladatok ellátásra kell fordítani. 

 

7. § 

 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a bevándorlási finanszírozási 

illeték befizetésének eljárására, ellenőrzésére, végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. 

 

8. § 

 

Ez a törvény a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba. 
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Általános indokolás 

 

A migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásának érvényre juttatása 

érdekében a javaslat a migrációt támogató szervezetek illetékfizetési kötelezettségét írja elő. 

 

Részletes indokolás 

 

1-2. §-hoz 

 

A javaslat az illegális migrációt támogató szervezet illetékfizetési kötelezettségét, valamint a 

kötelezettséget keletkeztető tevékenységeket határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

A törvényjavaslat a bevándorlási finanszírozási illetékfizetési kötelezettség keletkezésének 

napját határozza meg. 

 

4. §-hoz 

 

A törvényjavaslat rögzíti, hogy a bevándorlási finanszírozási illeték alapja a közvetlenül vagy 

közvetve külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 25 %-a.  

 

Az illegális migrációt támogató szervezet a megfizetett illeték azon részét visszaigényelheti, 

amely tekintetében igazolni tudja, hogy  

- a közvetlenül vagy közvetve külföldről juttatott pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatást 

a külföldről támogató személy vagy szervezet nem a Magyarország területére történő 

jogszerűtlen belépés, átvétel és tartózkodás elősegítése céljából adta, vagy  

- a közvetlenül vagy közvetve juttatott külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni 

jellegű juttatásból nem harmadik országbeli állampolgár kérelmező Magyarország 

területére történő jogszerűtlen belépését, átvételét és tartózkodását szponzorálta, 

illetve egyéb módon támogatta. 

 

Az illetéket az illegális migrációt támogató szervezetnek minden év június 30. napjáig – a 

törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon – köteles befizetni. 

 

5. §-hoz 

 

A törvényjavaslat meghatározza a kötelezettség elmulasztása estén járó jogkövetkezményt. 

Amennyiben az illegális migrációt támogató szervezet illetékfizetési kötelezettségét 

elmulasztja az állami adóhatóság a be nem fizetett illeték kétszeresével azonos összegű 

bírságot szabhat ki.  
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6. §-hoz 

 

A törvényjavaslat rögzíti, hogy az adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

látja el, a bevétel pedig a központi költségvetés bevételét képezi, mely bevételt határvédelmi 

feladatok ellátására kell fordítani. 

7. §-hoz 

 

A törvény felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy rendeletben állapítsa meg a 

bevándorlási finanszírozási illeték befizetésének eljárására, ellenőrzésére, végrehajtására 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

8. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

  



19 

 

 

 

2018. évi … törvény 

 

az idegenrendészeti távoltartásról 

 

 

A magyar állampolgárok biztonságának, az őket megillető jogok teljessége és sérthetetlensége 

érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az 

idegenrendészeti eljárások zavartalan lefolytatása érdekében, a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben szabályozott 

idegenrendészeti eljárások lefolytatásán túl – az e törvényben foglalt szabályok szerint –, ha 

az eljárás megindítására okot adó körülmény tudomására jut, határozatával azt a személyt, 

akinek Magyarországon történő tartózkodása Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel 

ellentétes, vagy a közérdeket veszélyezteti a személyek határátlépésére irányadó szabályok 

uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 2. cikk 2. pontjának külső határ szerinti határvonalától, illetve a határjelétől számított 

legfeljebb 8 km-es sávtól távol tarthatja. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást nem lehet alkalmaznia akkor, ha a javasolt személy  

a) országgyűlési képviselő; 

b) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 

9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjának külső 

határ szerinti határvonallal, illetve határjellel közvetlenül határos települési 

önkormányzat képviselőtestületének tagja; 

c) az Európai Parlament tagja; 

d)  a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés 

szerinti diplomáciai képviselő; 

e)  a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni 

egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 

szóló 2011. évi CXLIII. 

törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve 3. cikke szerinti 

nemzeti megelőző mechanizmus feladatait ellátó személy. 

 

(3) A miniszter különösen indokolt esetben a harmadik ország állampolgárát az (1) 

bekezdéstől eltérően Magyarország egész területéről távol tarthatja. 
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2. § 

 

Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel ellenétes, vagy közérdeket veszélyeztető 

tevékenységnek minősül, amennyiben az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személy 

 

a) a migrációs helyzettel összefüggő magatartása harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországra történő jogszerűtlen belépését és tartózkodását segíti, vagy 

b) az a) pont szerinti tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt,  

 

és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet veszélyezteti. 

 

3. § 

 

Az idegenrendészeti távoltartás hat hónapra, legfeljebb a tömeges bevándorlás okozta 

válsághelyzet idejére rendelhető el.  

 

4. § 

 

A miniszter az 1. § (1) bekezdése szerinti eljárása során köteles érvényre juttatni a Magyar 

Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII. 29.) OGY 

határozatban foglaltakat, különös tekintettel az ország függetlenségének, szuverén 

államiságának védelmére, az Alaptörvényben lefektetett elvek érvényre juttatására, a 

jogállamiság érvényesülésének és a demokratikus intézmények zavartalan működésének 

biztosítására. 

 

5. § 

 

(1) A miniszter az 1. §-ban hozott idegenrendészeti távoltartást elrendelő határozatának 

tartalmaznia kell: 

a) Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel ellentétes, vagy a közérdeket 

veszélyeztető cselekményt,  

b) az idegenrendészeti távoltartás időtartamát, valamint 

c) az egyszerűsített indokolást. 

 

(2) A határozatot írásban közölni kell a határozattal érintett személlyel. Amennyiben a 

határozattal érintett személy ismeretlen helyen tartózkodik, a határozatot az idegenrendészeti 

hatóság honlapján közzéteszi. 

 

(3) Az idegenrendészeti távoltartást elrendelő határozatot az eljárás lényeges szabályainak 

megsértése miatt közigazgatási perben nyolc napon belül lehet megtámadni. A perben 

azonnali jogvédelem biztosításának nincs helye.  

 

(4) A bíróság a keresetlevélről egyszerűsített perben dönt. Ha a bíróság a jogsértést 

megállapítja, a határozatot hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi.  
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(5) Amennyiben a Kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 

meghosszabbításáról dönt, az idegenrendészeti távoltartással érintett személy az 

idegenrendészeti távoltartást elrendelő határozat felülvizsgálatát kérheti. 

 

 

6. § 

 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az e törvényben szabályozott, 

Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel ellentétes, vagy a közérdeket veszélyeztető 

személy idegenrendészeti távoltartással kapcsolatos eljárás részletes rendjét és az eljárás 

határidejét. 

 

 

7. § 

 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény 86/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„86/A. § (1) E törvény alkalmazásában 

a) idegenrendészeti hatósági ügy: 

aa) a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos valamennyi eljárás, amely 

során az idegenrendészeti hatóság döntésével az ügyfél jogát, kötelezettségét és jogsértését 

megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő 

döntését érvényesíti, 

ab) az az eljárás, amely során az idegenrendészeti hatóság hatósági ellenőrzést végez, 

ac) a hontalanság megállapítása iránti eljárás, 

ad) a meghívólevél hatósági záradékolása iránti eljárás, 

ae) a közrendvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás,  

af) az idegenrendészeti eljárások zavartalan eljárása érdekében, az idegenrendészeti 

távoltartással kapcsolatos eljárás; 

b) idegenrendészeti hatóság: az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) 

kormányrendelet idegenrendészeti hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály 

idegenrendészeti hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. Az idegenrendészeti hatóságtól a 

hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. 

(2) Az (1) bekezdés af) alpontjában meghatározott eljárásra az idegenrendészeti távoltartásról 

szóló 2018. évi …törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

8. § 

 

Ez a törvény a kihirdetését követően napon lép hatályba. 
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Általános indokolás 

 

A magyar államnak alapvető kötelessége, egyben joga is állampolgárai biztonságát garantálni.  

 

A törvény rendelkezése szerint az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter 

azon állampolgárokat, akik Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sértik, így harmadik 

országbeli személyek Magyarországra történő jogszerűtlen belépését és tartózkodását segítik 

vagy e tevékenység végzését anyagilag támogatják, Magyarország területéről a személyek 

határátlépésére irányadó szabályok uniós külső határ szerinti határvonalától, illetve a 

határjelétől számított 8 km-es sávtól távol tarthatja. A miniszter különös indokolt esetben 

harmadik ország állampolgárait Magyarország egész területéről is távol tarthatja. 

 

A miniszter eljárása során köteles érvényre juttatni a Magyar Köztársaság biztonság- és 

védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII.29.) OGY határozatában foglaltakat, 

különös tekintettel az ország függetlenségének, szuverén államiságának védelmére, az 

Alaptörvényben lefektetett elvek érvényre juttatására, a jogállamiság érvényesülésének és a 

demokratikus intézmények zavartalan működésének biztosítására.   

 

 

Részletes indokolás 

 

 

1. §-hoz 

 

A törvényjavaslat szerint a miniszter – az idegenrendészeti eljárások zavartalan lefolytatása 

érdekében – , ha az eljárás megindítására okot adó körülmény tudomására jut azon 

állampolgárokat, akik Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sértik, így harmadik 

országbeli személyek Magyarországra történő jogszerűtlen belépését és tartózkodását segítik 

vagy e tevékenység végzését anyagilag támogatják, Magyarország területéről a személyek 

határátlépésére irányadó szabályok uniós külső határ szerinti határvonalától, illetve a 

határjelétől számított 8 km-es sávtól távol tarthatja.  

 

A miniszter harmadik ország állampolgárait különösen indokolt esetben Magyarország egész 

területéről is távol tarthatja. 

 

A fenti eljárást nem lehet alkalmazni országgyűlési képviselő, Európai Parlament tagja, az 

uniós külső határ szerinti határvonalával, illetve határjelével közvetlenül határos település 

képviselőtestületének tagja, a diplomáciai képviselő, valamint a kínzás és más kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 

jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és 

más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 

fakultatív jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatait ellátó 

személy esetében.  
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2. §-hoz 

 

A törvényjavaslat meghatározza, hogy mely tevékenység az, amely Magyarország 

nemzetbiztonsági érdekeivel ellentétes, vagy a közérdeket veszélyezteti. 

 

Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel ellenétes, vagy közérdeket veszélyeztető 

tevékenység az a migrációs helyezettel összefüggő magatartás, amely harmadik országbeli 

állampolgár Magyarországra történő jogszerűtlen belépését és tartózkodását segíti vagy ilyen 

tevékenység végzéséhez anyagi támogatást nyújt. 

 

3. §-hoz 

 

A törvényjavaslat kimondja, hogy az idegenrendészeti távoltartás hat hónapra, legfeljebb 

azonban a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idejére rendelhető el. 

 

4. §-hoz 

 

A törvényjavaslat rögzíti, hogy a miniszter az eljárása során köteles érvényre juttatni a 

Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII.29.) 

OGY határozatában foglaltakat, különös tekintettel az ország függetlenségének, szuverén 

államiságának védelmére, az Alaptörvényben lefektetett elvek érvényre juttatására, a 

jogállamiság érvényesülésének és a demokratikus intézmények zavartalan működésének 

biztosítására.   

 

5. §-hoz 

 

A törvényjavaslat az eljárás, törvényi szinten szabályozott kereteit rögzíti. Meghatározza a 

miniszter határozatának tartalmai elemeit, valamint rögzíti, hogy az idegenrendészeti 

távoltartást az eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt közigazgatási perben nyolc 

napon belül lehet megtámadni.  

 

A perben azonnali jogvédelem biztosításának nincs helye.  

 

A törvényjavaslat rögzíti továbbá, hogy amennyiben a Kormány a tömeges bevándorlás 

okozta válsághelyzet meghosszabbításáról dönt, az idegenrendészeti távoltartással érintett 

személy az idegenrendészeti távoltartást elrendelő határozat felülvizsgálatát kérheti. 

 

6. §-hoz 

 

A törvény felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy rendeletben állapítsa meg a miniszter 

eljárására vonatkozó részletes szabályokat. 
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7 §-hoz 

 

A törvényjavaslat rögzíti, hogy az idegenrendészeti távoltartás idegenrendészeti hatósági ügy, 

amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

8. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés.  

  

 

 


