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ELŐTERJESZTÉS 

 

Nyilatkozat az emberi szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók 
betelepítéséről 

Magyarország Alaptörvénye a Szabadság és felelősség fejezetében rendelkezik a 
méltósághoz, az élethez, a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való alapvető emberi 
jogokról, többek között az alábbi cikkekben: 
II. cikk 
Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 
III. cikk 
(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 
V. cikk 
Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona 
ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához. 
VI. cikk 
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását 
és jó hírnevét tiszteletben tartsák. 
VII. cikk 
(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog 
magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy 
megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki 
vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár 
másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását 
mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 
XIV. cikk 
(1) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor 
hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján 
lehet kiutasítani. Tilos a csoportos kiutasítás. 
(2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a 
veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, 
büntetésnek vetik alá. 
(3) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – 
kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket 
hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti 
hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai 
meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott. 



 
 

Magyarország Kormánya elkötelezett hazánk Európai Uniós tagsága mellett, ugyanakkor 
számos kérdésben vitatja a Közösség migrációs politikáját, a migrációs válságra adott 
európai válaszokat, különös tekintettel a Brüsszel által szorgalmazott kötelező betelepítési 
kvótára. 
A magyar álláspont szerint a menekülthelyzet megoldása nem az, hogy az illegálisan az EU-
ban tartózkodó embereket az EU egész területén szétosszák, hanem segítséget kell 
odavinni, ahol a probléma keletkezett. Az EU-nak segítenie kell a menekülteken, de "nem 
lehet a világnak úgy segíteni, hogy tönkretesszük a saját népünket" - jelentette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök. 

A kormány által kezdeményezett Nemzeti Konzultáció eredményét Tuzson Bence, a 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az alábbiakban foglalta össze: 
A konzultációban több mint 2,3 millió választó vett részt. A kérdőíveket érvényesen kitöltők 
elsöprő többsége nemet mondott a Soros-tervre. A magyarok nem akarnak bevándorlást, 
nem akarnak bevándorló országgá válni. A válaszadók nagy többsége nemet mondott arra, 
hogy bevándorlónként 9 millió forintot fizessen az állam ezeknek az embereknek 
támogatásként, valamint arra is, hogy a bevándorlók bizonyos bűncselekmények esetében 
enyhébb büntetési kategóriákba tartozzanak. Nemet mondtak arra is, hogy Magyarország 
nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon, megváltozzon, továbbá nem fogadják el azt sem, hogy 
büntetést kelljen fizetnie azoknak az országoknak, amelyek elutasítják a Soros-tervet. 

Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke a 2018. január 12-én 
tartott budapesti konferencián arra szólította fel a polgármestereket, hogy lépjenek fel a 
Soros György által támogatott bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen. Az üzletember 
ugyanis bejelentette: több százezer dollárt oszt szét, hogy megerősítse vidéki hálózatát 
Magyarországon, népszerűsítse a saját politikáját. Szita Károly kérte, hogy az 
önkormányzatok helyi képviselő-testületei határozatban álljanak ki a „Soros-terv” és az 
illegális bevándorlók betelepítése ellen, valamint utasítsák el a migrációt szervező irodák 
nyitását.  

Kérem a képviselőket foglaljanak állást a fenti kérdésekben! 

 

Biatorbágy, 2018. január 16. 

 

Tisztelettel: 

Tarjáni István s.k. 
polgármester  

  



 
 

 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (I. 25.) határozata 
 

Nyilatkozat az emberi szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók 
betelepítéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyilatkozat az emberi 
szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók betelepítéséről szóló előterjesztést. 

1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletben tartja a 
méltósághoz, az élethez, a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való alapvető 
emberi jogokat; 
 

2) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Soros György 
betelepítést szorgalmazó intézkedéseit, különösképpen a tervezett migrációs irodák 
nyitását; 

 
3) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településünkre is komoly 

fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy 
ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és az illegális bevándorlást támogató 
szervezetek ellen. 

 

Határidő: 2018. január 26. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Iroda 
 


