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Az idei és a jövő évi költségvetés módosítása a menekültügyi 
intézményrendszer kapacitásának azonnali bővítése érdekében

Miközben a kormány január óta a menekültválság okozta súlyos krízisről beszél, 
semmit nem tett az elmúlt fél évben, hogy a menekülteket ellátó intézményrendszer 
képes legyen megfelelni a megnövekedett terhelésnek. Ezt bizonyítja, hogy a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal költségvetését 8,9 milliárd forintról 8,6 
milliárd forintra csökkentették a nyáron elfogadott 2016-os költségvetésben. 
Az LMP szerint a BÁH költségvetését azonnal és jelentősen emelni kell: a párt ezért 
az idei és a jövő évi költségvetéshez is módosító indítványt nyújt be, melyben 
háromszorosára, mintegy 25 milliárd forintra növelné az intézmény büdzséjét. 
A BÁH költségvetésének jelentős emelése nélkül Magyarország nem lesz képes 
humánus, az emberi jogok érvényesülését szavatoló módon és a magyar embereket 
is sújtó fennakadások nélkül eleget tenni a nemzetközi szerződésekből következő 
kötelezettségeinek. A BÁH költségvetésének megemelését követően elő kell írni a 
szervezet számára, hogy minden menekülttáborban biztosítsa az állandó egészség-
ügyi ellátást, illetve a migránsok pszichiátriai (különösen tekintettel a poszttraumás 
stressz betegségre) kezelését.

A költségvetés módosítása a rendőrségi állomány 
azonnali bővítése érdekében

Az LMP már korábban is számtalanszor felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség állo-
mánya nem elégséges a rábízott feladatok maradéktalan ellátására. A párt szerint 
a jelenlegi helyzetben nem a hadsereg bevetése jelenti a valódi megoldást, hanem a 
rendőrségi állomány - korábban a kormány által is bejelentett - legalább 3000 fős 
bővítésének azonnali végrehajtása. Az LMP ezért költségvetési módosító indítványt 
nyújt be az idei és a jövő évi büdzséhez is, mely 10 milliárd forinttal növelné a 
rendőrség költségvetését, és így lehetővé tenné a szükséges állománybővítést.

KAPACITÁSBŐVÍTÉS



Költségvetési módosítás a Nemzetközi Fejlesztési Stratégia 
forrásainak bővítése érdekében

Miközben szavak szintjén a kormány is arról beszél, hogy valódi megoldást csak 
az jelenthetne, ha a menekültek nem kényszerülnének szülőföldjük elhagyására, 
addig az erre a célra szolgáló Nemzetközi Fejlesztési Stratégiára a költségvetés 
csupán 23 millió forintot szán, miközben ugyanerre Csehország évi 10 milliárd forin-
tot költ. Az LMP szerint nem elég beszélni az unión kívüli konfliktusok kezeléséről, 
hanem tenni is kell érte: a párt ezért az idei és a jövő évi költségvetéshez is módo-
sító indítványt nyújt be, melyben 10 milliárd forintra növelné a Nemzetközi Fejlesz-
tési Stratégia céljainak megvalósítására költhető összegeket.

Új menekülttáborok kijelölése az érintett közösségek 
beleegyezésével

Az LMP szerint a kormány által központilag kijelölt menekülttáborok csak a 
feszültségek további élezésére voltak jók. Szükség van új menekülttáborokra, de 
azok kijelölésére csak három feltétel teljesítése után kerülhet sor:

1. Az érintett lakosság beleegyezése
2. Fejlesztési források megnyitása az érintett települések számára 
3. Az állam garantálja a helyben élők biztonságát 

Az LMP azt várja a kormánytól, hogy fenti feltételek mellett azonnal kezdje meg a 
tárgyalásokat a települési vezetőkkel. 
A párt szerint értelmetlen, felesleges és nem mellesleg költséges a határon 
regisztrált menekülteket az ország másik végében lévő menekülttáborokba eljuttatni; 
az új táborokat lehetőleg a déli határ közelében kell kijelölni. Az LMP a hatályos 
nemzetközi jogi szabályok keretei között jól körülhatárolható, különösen indokolt 
esetekben támogatja zárt táborok létrehozását, a nemzetközi jogi szabályokban 
előírt humanitárius feltételek biztosítása mellett.



A honvédség bevonása logisztikai és humanitárius célokra

Az LMP szerint a hadsereg rendészeti célokra való bevonása egyrészt alkotmány-
ellenes, másrészt nem jelent megoldást a problémára: ma ugyanis a legsúlyosabb 
problémát az jelenti, hogy a magyar állam a határokat akár legálisan átlépő mene-
kültek regisztrációjára és ellátására is képtelen. Az LMP szerint ezért a hadsereget 
az ehhez szükséges háttér infrastruktúra (például ideiglenes táborok felépítése) 
létrehozására kellene használni.

A menekültek kötelező tájékoztatása

Az LMP törvényjavaslatban írná elő a hatóságoknak, hogy kötelesek legyenek 
minden menekültet a rájuk váró eljárásról és az esetleges jogkövetkezményekről, a 
regisztrációs pontokról, menekültügyi intézményekről, az ország területén található 
menekülttáborok típusáról és az ott elérhető szolgáltatásokról, illetve a szükséges 
közlekedési útvonalakról érthetően, lehetőleg anyanyelvükön és teljes körűen 
tájékoztatni.

A közvélemény és az Országgyűlés rendszeres tájékoztatása

Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy ma az állampolgárok a kormányzati propa-
gandán túl alig kapnak valós információt a menekültválságról. A párt ezért az 
idegenrendészeti törvény módosításával előírná a kormány számára, hogy félévente 
készítsen jelentést az Országgyűlésnek a migrációs helyzetről és a trendekről, 
valamint a migrációval összefüggő biztonsági kockázatokról.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG



A menekülteket segítő civil szervezetek és egyházak támogatása

Az, hogy a menekültválság eddig nem vezetett súlyosabb konfliktusokhoz, 
elsősorban nem az államnak, hanem a kríziszónákban önfeláldozó munkát végző 
civileknek köszönhető. Az LMP azt várja a kormánytól, hogy ha már a saját feladatát 
képtelen ellátni, akkor legalább biztosítson megfelelő forrást és hozzáférést az ezt 
végző civil szervezeteknek. Legalább a területen működő közhasznú és egyházi 
szervezeteknek lehetővé kell tenni valamennyi menekültügyi intézmény monitorozá-
sát, válsághelyzetben pedig partnerséget várunk el a kormányzati szervektől az 
önkéntesek irányába.

Felmérés és kutatás az országba érkező menekültek hátteréről

Ma nemcsak a lakosság, hanem a kormány is súlyos információhiányban szenved 
az ide érkező migránsok valós hátteréről. Alapvető információk hiányában pedig 
lehetetlen hatékony cselekvési tervet készíteni. Az LMP azt várja a kormánytól, hogy 
a megfelelő állami intézmények segítségével mihamarabb indítson kutatási projektet 
az országba érkező és az itt élő migránsok hátterének, céljainak és az általuk 
jelentett esetleges kockázatok felmérése érdekében.

Az Információs Hivatal feladatainak explicit bővítése 
a nemzetbiztonsági törvényben

A menekültválság nyilvánvalóan együtt járhat nemzetbiztonsági kockázatokkal is: 
a párt ezért a nemzetbiztonsági törvényben kötelezően előírná az Információs 
Hivatal számára, hogy  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén kiemelten 
monitorozza a nemzetbiztonsági kockázatokat.



Arcképmás- és ujjlenyomat-készítés kikényszeríthetősége

Az LMP szerint minimálisan elvárható a menedékkérőktől, hogy a regisztráció során 
vessék alá magukat az arcképmás- és ujjlenyomat-vételi eljárásnak. A párt ennek 
betartatására - alapvető nemzetbiztonsági érdekből - szélesebb jogköröket adna a 
hatóságnak, ugyanakkor előírná, hogy ezen jogkörökről előzetesen tájékoztatni kell 
a menedékkérőket.

A menedékkérők nyomon követhetősége

Az LMP szerint nem megengedhető, hogy menekültek ezrei úgy tartózkodjanak az 
ország területén, hogy az állam semmit nem tud a hollétükről. A párt ezért úgy 
módosítaná a menedékjogi törvényt, hogy válsághelyzet esetén nyomkövető beren-
dezéssel tenné lehetővé azon menedékkérők nyomon követését, akik menekültügyi 
eljárását egy hónap alatt nem sikerült lefolytatni, és így a nemzetközi szerződések-
nek megfelelően el kell őket engedni az ellenőrzött táborokból. Másrészt az LMP 
létrehozná a befogadott kategóriát azok számára, akiknek ugyan elutasították a 
menekültkérelmét, de nem lehetett őket az ország elhagyására kötelezni; a befoga-
dottak humanitárius tartózkodási engedélyt kapnának, mely kötelező kapcsolattar-
tási előírást is tartalmaz. Ennek megszegése szabálysértés, mely válsághelyzetben 
maximum egy évig, vagy a válsághelyzet megszűnéséig menekültügyi őrizetet ered-
ményez. Ugyanakkor garantálni kell, hogy a menekültügyi őrizet alá vont személy 
esetében nem korlátozható az esetlegesen az országban tartózkodó gyermekével 
való kapcsolattartás, illetve az őrizetbe vétellel párhuzamosan biztosítani kell a 
kiskorú gyermek ellátását és oktatását.

NYOMON KÖVETHETŐSÉG



Tranzitútvonalak a déli határtól Ausztria felé

Ma a menekültek azért jelennek meg Budapesten és egyre több nagyvárosban, 
mert lehetőségük sincs máshogy eljutni a célországok felé. 
Az LMP szerint a kormány kötelessége lenne mindent megtenni azért, hogy a 
magyar emberek életét minél kevésbé korlátozza a menekültválság, ezért szükség 
lenne olyan tranzitjáratokra, amelyekkel a menekültek közvetlenül el tudnak jutni a 
tranzitzónákból Ausztria felé.

Az embercsempészet szigorúbb büntetése

Az LMP szerint a bevándorlók kriminalizálása értelmetlen és felesleges, mert egy 
háború elől menekülő, korábbi életét teljesen hátrahagyó háborús menekültet nem 
fog visszatartani az illegális határátlépés büntetési tételének emelése. A rendszert 
valójában működtető, nagyon is tudatos embercsempészekkel szemben ugyanakkor 
hatékony eszköz lehet az elrettentés: az LMP ezért törvénymódosítási javaslatot 
nyújt be az emberek halálához vezető vagy életüket közvetlenül veszélyeztető 
embercsempészet súlyosabb büntetése érdekében.

A vallásgyakorlás lehetőségének erősítése

Az LMP lehetővé tenné az egyházak szabad bejárását a tranzitzónákba. 
Ez azonban csak a bejegyzett és transzparensen működő egyházakra vonatkozna; 
így megelőzhető a szélsőséges nézeteket terjesztő szekták, „garázsmecsetek” 
térnyerése, illetve csökkenthető a tranzitzónákban kialakuló konfliktusok 
lehetősége.


