
2015. évi . . . törvény
egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról

2015 JUN 0Érkezett :

1 . §

(1) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX . törvény (a továbbiakban : Met .) 31/A. §-a (6)-(8 )

bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek :

„(6) A menekültügyi őrizet legfeljebb hetvenkét órára rendelhető el . A menekültügyi
hatóság a menekültügyi őrizet hetvenkét órán túli meghosszabbítását az elrendeléstő l
számított huszonnégy órán belül indítványozhatja az őrizet helye szerint illetéke s
járásbíróságnál. A bíróság legfeljebb harminc nappal hosszabbíthatja meg az őrizet
időtartamát, amely id őtartam a menekültügyi hatóság kezdeményezésére legfeljebb ké t
alkalommal újabb harminc nappal hosszabbítható meg úgy, hogy az őrizet időtartama e z
esetben sem haladhatja meg a három hónapot . A meghosszabbításra vonatkozó indítványnak a
meghosszabbítás esedékességének napját megel őző nyolc munkanapon belül kell megérkezni e
a bírósághoz . A menekültügyi hatóság az indítványát köteles megindokolni .

(7) A menekültügyi őrizet három hónapnál – a kiskorú gyermekkel rendelkező család
esetében harminc napnál – nem tarthat tovább .

(8) A menekültügyi őrizetet haladéktalanul meg kell szüntetni, ha

a) az elrendelésétől számítva három hónap – a kiskorú gyermekkel rendelkez ő család
esetében harminc nap – eltelt,

b) az elrendelésének oka megsz űnt,

c) megállapításra kerül, hogy az őrizetbe vett elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú ,

d) az őrizetbe vett elismerését kér ő egészségügyi állapota miatt huzamos kórházi kezelés t
igényel ,

e) a dublini eljárásban történő átadás vagy visszaadás (a továbbiakban: dublini átadás)
végrehajtásának feltételei biztosítottak, vag y

f) nyilvánvalóvá válik, hogy a dublini átadást nem lehet végrehajtani .”

(2) A Met. 31/F. §-a (3) bekezdése b) pontjának be)-bf) alpontjai helyébe az alábbi

rendelkezés lép :
[A menekültügyi őrizetben lévő elismerését kérő
köteles]

„be) a tartására és ellátására fordított költséget, illetve az általa szándékosan okozott kárt
megtéríteni. A tartásra és ellátásra fordított költségek megfizetésére nem kötelezhet ő az, akit a
menekültügyi hatóság az őrizet időtartama alatt ismer el menekültként, oltalmazottként, illetv e
befogadottként . ”

(3) A Met . 45 . §-a (10) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :



„(10) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a kérelmező rosszhiszemű és
szándékos magatartása miatt származási országa nem igazolt, vagy valószínűsített .

(4) A Met . 68 . §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) A keresetlevelet a határozat közlésétő l számított tizenöt napon belül, a menekültügyi
hatóságnál kell benyújtani . A menekültügyi hatóság a keresetlevelet az ügy irataival é s
ellenkérelmével együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak . A keresetlevél benyújtásának a
menekültügyi hatóság határozatának végrehajtására — az 54 . §-ban foglalt eset kivételével —
halasztó hatálya van .

2 . §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II.
törvény (a továbbiakban: Harm. tv.) 19. §-ának (2)-(5) bekezdései helyébe az alább i
rendelkezések lépnek :

„(2) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat

a) a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, valamin t

b) a menekültként, oltalmazottként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában
gyámja .

(3) A menekültként, oltalmazottként elismert személyhez történ ő családegyesítés nem
tagadható meg pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat fennállásának igazolására okirat ne m
áll rendelkezésre .

(4) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat a családegyesítő
vagy házastársa, illetve a menekültként, oltalmazottként elismert személ y

a) eltartott szülője ;

b) testvére és egyenesági rokona, ha egészségi állapota miatt képtelen önmagáról
gondoskodni .

(5) A menekültként, oltalmazottként elismert személy házastársa családegyesítési cél ú
tartózkodási engedélyt akkor kaphat, amennyiben a házasságot a menekültként elismer t
személy Magyarország területére történő beutazását megel őzően kötötték . ”

(2) A Harm. tv . 19. §-a (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(7) A családtag — amennyiben más jogcímen nem szerzett tartózkodási jogosultságot —
további tartózkodásra jogosult, ha a tartózkodási engedélye els ő ízben történő kiadásátó l
számított öt év eltelt, vagy a családegyesítő , illetve a menekültként, oltalmazottként elismer t
személy halála esetén, ha a tartózkodás feltételei biztosítottak . ”

(3) A Harm. tv. 21 . §-a (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :



„(1) Tanulmányi célból tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár
kaphat, aki Magyarországon a köznevelés információs rendszerében m űködőként regisztrál t
köznevelési intézménnyel nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendj e
szerint létesít, létesített tanulói jogviszonyt vagy államilag elismert fels őoktatási intézmény
teljes idejű nappali képzése keretében tanulmányok folytatása, illetve a fels őoktatási
intézmény által szervezett, a tanulmányok folytatását el őkészítő képzésben való részvétel
érdekében kíván Magyarország területén tartózkodni, és az érintett közép- vagy fels őfokú
oktatási intézmény igazolja, hogy a harmadik országbeli állampolgár a tanulmányo k
folytatásához megfelelő nyelvismerettel rendelkezik . ”

(4) A Harm. tv . 29. §-a (2) bekezdése a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek :

[A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje]

„a) az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt esetekben három év, amely alkalmanként
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható ;

b) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben egy év, amely alkalmanként legfeljebb egy
évvel meghosszabbítható ;”

(5) A Harm . tv. 35 . §-a (1) bekezdése b) és g) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek :

[Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt – a (4)
bekezdésben foglalt kivétellel – az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki
tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik, és]

„b) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmen őként
családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként, oltalmazottkén t
elismert harmadik országbeli állampolgárral ;

g) bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként, oltalmazottként elismert harmadi k
országbeli állampolgár kiskorú gyermeke .”

(6) A Harm. tv . 61 . §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Az őrizet végrehajtása során a házastársak kivételével a férfiakat a nőktől, valamint a
családokat – a magánélet megfelel ő védelmének biztosításával – a többi őrizetestől el kell
különíteni . ”

(7) A Harm . tv . 61 . §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) Az őrizetben lévő harmadik országbeli állampolgár kísérő nélküli kiskorúakat
lehetőség szerint olyan intézményekben kell elhelyezni, amelyek személyzete és felszereltség e
az említett korosztály szükségleteit figyelembe veszi . ”

(8) A Harm. tv. 76. §-a (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) A hontalanság megállapítására irányuló eljárás Magyarország területén tartózkodó
kérelmező által az idegenrendészeti hatóságnál benyújtott kérelemre indul, amelyet a



hontalankénti elismerését kérő (a továbbiakban: kérelmező) szóban vagy írásban terjeszthe t
elő .

3 . §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény 2 .
§-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) A menekültként, oltalmazottként, hontalanként, befogadottként vagy menedékeskén t
elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyeket az e törvény és végrehajtási szabályai álta l
tartalmazott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok és
kötelezettségek illetik meg és terhelik . Törvény, valamint kormányrendelet e szabálytól a
külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a
továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) tekintetében
eltérő szabályokat állapíthat meg .”

4. §

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény (a továbbiakban : Áptv.) 3 . §-a
(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni .]

„a) a hontalan szülők, illetve a hontalan anya és ismeretlen apa Magyarországon születet t
gyermekét,”

(2) Az Áptv. 5/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[A köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozattétel napjától –
megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy:]

„b) aki Magyarország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföld i
állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy
szokásos tartózkodási helye a nyilatkozat megtételét közvetlenül megel őzően legalább egy
évig Magyarország területén volt ;

(3) Az Áptv . 5/A. §-a (la) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1 a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot az érintett a huszonegyedi k
életévének betöltéséig teheti meg .”

5. §

E törvény 2016 . január 1 . napján lép hatályba, és ez a törvény 2016. január 2 . napján hatályát
veszti .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

A közösségi jog migrációs területen gyakran el őforduló minimumszabályozási jellege, illetve
az irányelvi rendelkezéstől kedvezőbb irányba való eltérést megengedő szabályai alapján nem
a legkorlátozóbb megoldásokat kell választani a szabályozás során . A jogalkotás jelenlegi
iránya indokolatlan jogkorlátozásra és a fogvatartás természetéb ől fakadóan újabb
jogsértésekre és visszaélésekre ad lehetőséget. A menedékkérők őrizetének bevezetése
látszatmegoldás a migrációs szakterületen észlelhető anomáliák kezelésére, valamint az
Európai Bizottság, az ENSZ Menekültügyi F őbiztossága és más szervezetek álta l
megfogalmazott kritikákra .

A fogvatartás körülményeit érintően különösen fontosak a körülményeket pontosan rögzít ő
végrehajtási szabályok, amelyek ismerete nélkül jelenleg lehetetlen felmérni, hogy ténylegesen
mi várható a menekültügyi őrizet során, pontosan milyen körülmények között, milye n
fogvatartási rezsim hatálya alatt lesznek az őrizetesek .

Az idegenrendészeti őrizetben tapasztalt anomáliákat figyelembe kell venni, amelye k
megelőzése a jogalkotó és a jogalkalmazó kiemelt felelőssége a menekültügyi őrizet
j ogintézményének megalkotásakor .

A menekültügyi őrizet szabályozása során a jogalkotónak kifejezetten arra kell törekednie ,
hogy az uniós jogszabályokban lefektetett alapelvek megfelel ően érvényre jussanak a
jogalkalmazás során, különös tekintettel a fokozatosság és az egyéniesítés követelményeire . A
fokozatosság követelményéből fakadóan (Befogadási Irányelv 8 . cikk 2 . pont) az Irányelv
átdolgozása során bevezetett őrizet elrendelése előtt kötelesek a hatóságok megvizsgálni, hogy
más, a személyi szabadságot kevésbé korlátozó intézkedések alkalmazásával is biztosítható- e
a menedékkérő jelenléte az eljárás során, vagyis ha van arra alkalmas alternatív intézkedés ,
akkor az őrizet elrendelése nem tekinthető szükségesnek és indokoltnak .

Szükséges, hogy az őrizet valódi alternatíváit is oly részletességgel rögzítse a jogszabály ,
amely megkönnyíti a jogalkalmazó számára azok alkalmazását a gyakorlatban .



RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1. §-hoz

A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvényben (a továbbiakban Met .) a menekültügyi
őrizet bírósági meghosszabbításának a 31/A . § (7) bekezdésében rögzített 60 napos
maximuma álláspontom szerint nem felel meg a Befogadási Irányelv átdolgozásának 9 . cikk
(1) szerinti feltételének, amely el őírja, hogy a menedékkérők őrizete a lehető legrövidebb
ideig kell, hogy tartson és csak addig, amíg a 8 . cikk (3) szerinti feltételek fennállnak . A 60
napos időtartam ugyanis már önmagában is túl hosszú, különös tekintettel arra, hogy az
idegenrendészeti őrizet bírósági meghosszabbítására 30 naponként kerül sor . Álláspontun k
szerint semmi sem indokolja, hogy a menedékjogi őrizetben kétszer olyan hosszú idő tartam
teljen el az őrizet felülvizsgálatakor, mint az idegenrendészeti őrizet során, ahol 30 napont a
kerül sor felülvizsgálatra . A rendszeres felülvizsgálati időtartam hosszúságát nem
indokolhatják az emberséges, „laza” fogvatartási rezsim .

A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény 68 . § (2) bekezdése – „a keresetlevelet a
határozat közlésétől számított nyolc napon belül, a menekültügyi hatóságnál kell benyújtani . ”
– súlyosan sérti a kérelmezők hatékony jogorvoslathoz való jogát, és így ellentétes az
Alaptörvény XXVIII . cikk (7) bekezdésével, amely szerint „Mindenkinek joga van ahhoz ,
hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amel y
a jogát vagy jogos érdekét sérti .” A jogorvoslati határidő ilyen drasztikus csökkentése az
Alaptörvényen kívül ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményének 13 . cikkével, mert a
jogorvoslathoz való hozzáférés időbeli lehetőségének számottevő csökkentése mindenképp
csökkenti annak hatékonyságát is . A Met. jelenlegi 68 . §-a szerinti jogorvoslatra nyitva áll ó
határidő 15 napról 7 napra történ ő csökkentése alkalmatlan az eljárás indokolatlan
elhúzódásának megakadályozására, mert nem érinti a bíróság leterheltségével összefügg ő
esetleges késedelmeket, mindössze arra szolgál, hogy jelentősen korlátozza a kérelmezők
lehetőségeit abban, hogy

- a kérelmező valóban megérthesse a kérelem elutasításának okait – tapasztalatain k
szerint ugyanis a határozat szóbeli lefordítása nem teszi lehet ővé, hogy a menedékjogi
szakismeretekkel a legritkább esetben rendelkező kérelmező összességében és
átfogóan átlássa az elutasítás mögött húzódó érveket ;

- megfelelő , ingyenesen elérhető jogi segítséget keressen és kapjon a számára sérelme s
határozat elleni jogorvoslathoz – ilyen rövid határidővel álláspontunk szerint az i s
kérdéses, hogy az állami jogi segítségnyújtás rendszere képes hatékonyan működni é s
jogi segítő t biztosítani .

Az eredeti jogszabály különösen sérelmes azon menedékkérőkre nézve, akik a kérelem
elutasításáról a menekültügyi őrizet hatálya alatt szereznek tudomást .

A jogorvoslatra nyitva álló határidő 15 napról 7 napra történő csökkentése álláspontom szerin t
sérti az Eljárási Irányelv átdolgozott 46. cikk 4 . pontját, amely ésszerű jogorvoslati határidők
biztosítását írja elő a tagállamok számára ahhoz, hogy a kérelmez ő élhessen hatékony
jogorvoslathoz való jogával . A tervezett módosítással a közös európai menekültügy i
rendszeren belül Magyarországon kirívóan rövid határidő állna a menedékkérők



rendelkezésére ahhoz, hogy bírósági jogorvoslatért folyamodjanak, összehasonlításképp a z
érdemi határozat elleni jogorvoslatra nyitva álló határidő az egyes uniós tagállamokban
(illetve az uniós menekültügyi acquis-t alkalmazó államokban) :

A 2 . §-hoz

A különböző védelmi státuszok közötti indokolatlan különbségtétel miatt szükséges az
oltalmazotti védelemben részesült külföldiek számára lehet ővé tenni, hogy a menekültekhe z
hasonlóan kedvezményes feltétekkel kezdeményezhessék családtagjaik a Harmtv . 19. §
szerinti családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedély iránti eljárást .

Az idegenrendészeti hatóságtól, illetve a konzuli tisztségvisel őktő l nehezen várható el, hogy
az adott felsőoktatási intézmény tananyagához megfelelő (jellemzően angol) nyelvtudá s
valódi meglétét érdemben tudják vizsgálni (szakképesítés és adott esetben megfelel ő nyelv i
kompetencia hiányában) . Ez álláspontunk szerint a fels őoktatási intézmények feladata, aki k
azzal, hogy hallgatóik sorába felveszik a tartózkodási engedélyért folyamodó külföldi
hallgatót, kellően meg kell, hogy bizonyosodjanak a nyelvtudásáról .

A Bizottság álláspontja szerint szükséges és célszerű lenne a befogadottak számára kiállítot t
humanitárius célú tartózkodási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a
hontalanokhoz hasonlóan három évre, számos nyomós gyakorlati okból :

- A befogadott státuszra a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) gyakorlat a
alapján jogosító körülmények ritkán sz űnnek meg egy éven belül, így a befogadott
státusz meghosszabbítására az egy éves tartózkodási engedély érvényességének lejártá t
követően az esetek többségében sor kerül . A kötelez ő évenkénti felülvizsgálat így sok
esetben felesleges terhet jelent nem csak az érintett külföldi, de az eljáró hatósá g
számára is .

- A Bizottság és a külföldiek számára szociális segítséget nyújtó szervezete k
tapasztalatai alapján a maximum egy éves érvényesség ű tartózkodási engedély
súlyosan megnehezíti, sőt gyakran ellehetetleníti a befogadott státuszú személye k
társadalmi integrációját és önellátóvá válását . A munkaerő-piaci elhelyezkedé s
önmagában is gyakran lehetetlen kihívás a magyarul általában még nem beszélő
nemzetközi védelemben részesített külföldiek számára, mivel a magyar társadalo m
hajlandósága a külföldiek foglalkoztatására igen korlátozott . Miután a jelenlegi
szabályozás alapján a befogadottak csak munkavállalási engedéllyel vállalhatnak
munkát, a lassú ügyintézés miatt sokszor már csak hónapokra lenne lehet őségük
elhelyezkedni egy állásban (mielőtt a tartózkodási engedélyük lejár), ami gyakran
végül eltántorítja az érdekl ődő munkaadót az alkalmazástól . A magyar állam és
társadalom érdeke, hogy a hazánkban védelemben részesített és az ország területér ő l
feltehetőleg hosszú távon nem kiutasítható külföldi a lehető leghamarabb önellátóvá
váljon és beilleszkedjen a magyar társadalomba, ahelyett, hogy az egyébként is súlyo s
gondokkal küzd ő állami ellátórendszerre szoruljon és végs ő esetben hajléktalanná
váljon . A befogadottak munkaerő-piaci (és így társadalmi) integrációja számottevően
elősegíthető a részükre kiállított humanitárius tartózkodási engedély érvényességi
idejének növelésével .

- A Bizottság tapasztalatai alapján a három (vagy legalább két) évre kiállított
tartózkodási engedély csökkentené a befogadott státuszban részesített külföldiek



elégedetlenségét ezzel a döntéssel, és így jóval kevesebben kívánnának élni a Met .
által biztosított jogorvoslati lehetőséggel . Ez jelentősen csökkentené az elhúzód ó
menedékjogi eljárások számát és az érintett hatóság és bíróságok leterheltségét, amel y
számottevő megtakarítást jelentene az állami költségvetés számára .

A Harmtv. 29. § (3) bekezdése alapján a BÁH-nak bármikor lehetősége van visszavonni a
befogadottak számára kiállított humanitárius célú tartózkodási engedélyt, amennyibe n
megítélése szerint az annak kiállítását megalapozó körülmények megsz űntek, függetlenül
attól, hogy azt eredetileg hány évre állították ki . Így az érvényességi idő meghosszabbítása
mellett is biztosítható, hogy a tartózkodási jogosultság csak addig álljon fenn, amíg a z
megalapozott a Met. és a Harmtv . alapján

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 35 . § (1) bekezdés b) pontja helyébe lépő rendelkezést ki kell terjeszteni a menekül t
jogállású külföldiek mellett az oltalmazotti védelemben részesült külföldiekre . Ennek oka a
két védelmi státuszhoz kapcsolódó jogosultságok egységesítésére irányuló Európai Unió s
törekvés, valamint az az elv, mely szerint a gyermek mindenek felett álló érdeke, amelyet a
legjobban az szolgál, ha a gyermek szülei nemzeti letelepedését követően azonnal, várakozási
idő nélkül nemzeti letelepedési engedélyt kap . Álláspontom szerint indokolatlan a menekült ,
illetve oltalmazotti jogállású családok közötti különbségtétel .

A nem felel meg a Visszatérési Irányelv 17 . cikk (2) bekezdésében foglalt szabálynak, amel y
előírja, hogy: „A kitoloncolásra váró családok számára gondoskodni kell a magánéletü k
megfelelő védelmét biztosító elkülönített elhelyezéséről”. Ez a rendelkezés attól függetlenül
alkalmazandó, hogy a családban van-e kiskorú gyermek vagy sem. A hatályos jogszabály
szövege szerinti elkülönítés ennél jóval kevesebbet takar, ugyanis csak a két nem, a kísér ő
nélküli kiskorúak és a kiskorú gyermekes családok elkülönítéséről rendelkezik. Az irányelv
17. cikk (2) bekezdésének szövegét a törvénynek pontosan át kell vennie.

A Harmtv. 61 . § (3) bekezdésének i) és j) pontjai biztosítják a kiskorú őrizetes számára az
életkorának megfelelő szabadidős-, játék-, és rekreációs tevékenységeket, azonban nem
felelnek meg a Visszatérési Irányelv 17 . cikk (4) bekezdésének, amely el ő írja, hogy a „kísérő
nélküli kiskorúakat lehetőség szerint olyan intézményekben kell elhelyezni, amelyek
személyzete és felszereltsége az említett korosztály szükségleteit figyelembe veszi .” Az uniós
jognak való megfelelés érdekében a javaslat a Visszatérési Irányelv 17 . cikk (2) és (4)
bekezdését szó szerinti átülteti a Harmtv .-be .

A javaslat a Harmtv . 76 . § szerinti hontalansági eljárás során a jogszerű tartózkodási feltétel
feloldását rögzíti, megszüntetve azt a nemzetközi összehasonlításban is kirívó magya r
szabályozást, amely mind az ENSZ Menekültügyi F őbiztosság, mind az Európai Hontalanügyi
Hálózat álláspontja szerint sérti a hontalanok jogállásáról szóló 1954 . évi egyezményben
foglalt nemzetközi kötelezettségeket .

A hatályos Harmtv . 76 . § (1) bekezdése csupán a Magyarországon jogszer űen tartózkodó
kérelmezők számára teszi lehetővé a hontalan státusz iránti kérelem benyújtását . Ez a
rendelkezés indokolatlanul korlátozó, és sérti Magyarország nemzetközi kötelezettségeit :

A hontalan személyek jogállásáról szóló 1954 . évi New York-i Egyezmény 1 . cikk 1 .
bekezdése alapján „a hontalan személy kifejezés olyan személyt jelent, akit egy állam
sem tart saját joga alapján állampolgárának” .



Az 1 . cikk 2. bekezdése tartalmazza az 1 . bekezdésnek megfelelő, azonban az
egyezmény által biztosított védelemből kizárható személyek körét . A 2. bekezdésben
található felsorolás taxatív, további kizáró okok alkalmazása így az Egyezmény
sérelméhez vezet. A jogszerű tartózkodás nem része az Egyezmény
hontalandefiníciój ának, annak hiánya pedig nem szerepel a kizáró okok között . A
jogszerűtlenül tartózkodó hontalan személyek kizárása a definíció alkalmazásábó l
(azaz a védelem megszerzésének lehetőségéből, a hontalanság-meghatározás i
eljárásból) így ellentétes az 1954 . évi New York-i Egyezménnyel .

- Bár az Egyezmény több cikke is a jogszerűen tartózkodó hontalanokkal kapcsolatba n
határoz meg jogokat, téves ezt úgy értelmezni, hogy a jogszerűtlenül tartózkodó
hontalanok már a hontalanság-meghatározási eljárásból is kizárhatók . Az 1 . cikk
alkalmazása (azaz a hontalanság-meghatározási eljárás) során a hatóság által
hontalanként azonosított külföldiek humanitárius tartózkodási engedélyt kapnak, íg y
jogszerű tartózkodók lesznek függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásako r
jogszerűen vagy jogszerűtlenül tartózkodtak-e Magyarország területén . Jogszerűen
tartózkodó elismert hontalanként pedig alkalmazandó rájuk az Egyezmény összes e
személyi körre szűkített rendelkezése is (függetlenül a korábbi esetleges jogszer űtlen
tartózkodástól) .

- A nemzetközi gyakorlat egyértelműen a fenti értelmezést követi : a hasonló védelm i
mechanizmust működtető országok egyikében sem feltétel a jogszerű tartózkodá s
(Franciaország, Spanyolország, Belgium, Mexikó, olasz bírói eljárás, stb .) .

- Az egyöntetű nemzetközi tapasztalatok alapján a jogszerű tartózkodás feltételéne k
megszüntetése a hontalanság jellegébő l fakadóan nem vezetne a kérelmezők számának
radikális növekedéséhez . Például Franciaországban, ahol a menedékkér ők éves száma
rendre 10-20-szorosa a magyarországinak, csupán évi 160 fő folyamodott hontalan
státuszért 2008-ban és 2009-ben.

- A jogszerű tartózkodás feltételének megszüntetése a visszaélések lehet őségét sem
növeli, ugyanis minden jogszerűtlenül tartózkodó külföldinek lehetősége van
kiutasítását időlegesen késleltetni menedékkérelem benyújtásával, a hontalan státus z
iránti kérelem benyújtásának párhuzamos lehet ősége ezen mit sem változtat . A
hasonló védelmi mechanizmust működtető országok egyikében sem tapasztaltak
jelentős visszaélést a hontalanság-meghatározási eljárással .

- Sem a hontalan státuszt kérelmez ők, sem az elismert hontalanok nem jogosultak külön
ellátásra és támogatásra Magyarországon, így a kérelmez ők számának esetleges kiseb b
növekedése nem jelentene plusz költséget az állami költségvetés számára .

A 3. §-hoz

A munkaerőpiachoz való hatékony hozzáférés biztosítása a feltétele annak, hogy a nemzetköz i
védelemben részesített, és így általában hosszú távon az ország területén maradó külföldie k
önellátóvá váljanak és csökkenjen az állami segélyezést ől és juttatásoktól való függésük . Ez
utóbbi a magyar társadalom és állam racionális érdeke. A munkához jutás a befogadó ország
nyelvének elsajátításához is kulcsfontosságú, továbbá számos egyéb módon támogatja a
társadalmi beilleszkedést . Míg a menekültek és az oltalmazottak Magyarországon – éppe n
ezen okok miatt – külön engedély nélkül jogosultak dolgozni, a hontalan és a befogadott



státusz csak erősen korlátozott hozzáférést biztosít a munkaerőpiachoz, a munkavállalás i
engedély megszerzése mindkét esetben a foglalkoztatás el őfeltétele. A befogadottak esetébe n
a humanitárius tartózkodási engedély egy éves maximum érvényessége további súlyo s
akadályt jelent a munkaer ő-piaci beilleszkedés kapcsán. A hontalanok esetében a hatályo s
törvény megszüntette ezt az akadályt, továbbra is fennáll ugyanakkor a „munkaerő-piac i
vizsgálat” aránytalanul nehéz és értelmetlen feltétele . Ez azt jelenti, hogy a hontalanok
esetében munkavállalási engedély csak akkor adható ki, ha nincs a betöltendő állásra
jelentkező és arra alkalmas magyar vagy EGT8 állampolgár . A Bizottság és a külföldiek
számára segítséget nyújtó más szervezetek egyöntet ű tapasztalata alapján ez a feltétel súlyos
bürokratikus akadályt jelent az érintettek sikeres foglalkoztatása és integrációj a
vonatkozásában, mivel a legtöbb munkaadó ódzkodik attól, hogy egy ilyen hosszadalmas é s
fáradságos procedúrának tegye ki magát csupán azért, hogy egy hontalan státuszú személy t
foglalkoztathasson .

A fenti változtatás semmilyen módon nem jelent veszélyt a magyar munkavállalók számára ,
ugyanis a hazai munkaerőpiachoz, sőt azon belül jelen lévő migráns munkaerő méretéhez
képest is jelentéktelen méretű csoportról van szó (2009-ben mindössze 19-en kaptak hontala n
státuszt, és csupán 155 külföldit ismertek el befogadottként Magyarországon) . Számos
nemzetközi példa igazolja továbbá e javaslat létjogosultságát . Például a magyarhoz hasonló
hontalan-védelmi mechanizmust működtető országokban (Franciaország, Olaszország,
Spanyolország) az elismert hontalanok kivétel nélkül jogosultak külön engedélyeztetési eljárá s
nélkül munkát vállalni . A magyar befogadott státuszhoz hasonlóan alkalmazott lengye l
tolerált státusz esetében a lengyel jogalkotó kifejezetten a fenti érvek (önellátóvá válá s
elősegítése, állami segítségtől való függés csökkentése) hatására szüntette meg korábban a
munkavállalási korlátozásokat .

A 4. §-hoz

Annak érdekében, hogy a magyar szabályozás összhangba kerüljön a hontalanság eseteine k
csökkentésérő l szóló 1961-es egyezmény 1 . cikk (1)-(2) bekezdéseiben, az 1997-es európa i
állampolgársági egyezmény 6 . cikk (2) bekezdésében és a gyermek jogairól szóló 1989-es
egyezmény 3 . és 7 . cikkében foglalt kötelezettségekkel, szükséges az Áptv . 3 . § (3) bekezdé s
a) pontjából a „Magyarországon lakóhellyel rendelkez ő” feltétel törlése . Ez lehetővé tenné – a
nemzetközi kötelezettségekkel összhangban –, hogy minden olyan Magyarországon születet t
gyermek, akinek szülei Magyarországon élő hontalanok születéssel ex lege magyar
állampolgárságot szerezzen . A szabályozás egyértelművé tétele érdekében ajánlott továbbá a
rendelkezés explicit kiterjesztése a hontalan anyától és ismeretlen apától született gyermekre
is .

Annak érdekében, hogy a magyar szabályozás összhangba kerüljön a hontalanság eseteinek
csökkentésérő l szóló 1961-es egyezmény 1 . cikk (1)-(2) bekezdésében, az 1997-es európai
állampolgársági egyezmény 6 . cikk (2) bekezdésében és a gyermek jogairól szóló 1989-es
egyezmény 3 . és 7. cikkében foglalt kötelezettségekkel, szükséges az Áptv . 5/A. § (1 )
bekezdés b) pontjából a Magyarországi lakóhely mint feltétel törlése . A rendelkezésne k
lehetővé kell tennie, hogy bármely olyan Magyarországon született gyermek, aki születéséve l
nem szerezte meg szülei állampolgárságát nyilatkozattétellel magyar állampolgárrá válhasson ,
pusztán meghatározott idej ű magyarországi tartózkodás után, további feltételek teljesítés e
nélkül . Következésképpen a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében



törlendő a szülők magyarországi lakóhelyét el ő író feltétel, a „Magyarország területén lakik”
fordulatot pedig a szokásos tartózkodásra utaló megfogalmazásra szükséges módosítani, aho l
a szokásos tartózkodás ténykérdés, nem pedig jogi státusz, lakóhely vagy egyéb jogi feltéte l
függvénye .

Annak érdekében, hogy a magyar szabályozás összhangba kerüljön a gyermek jogairól szól ó
1989-es egyezmény 3 . és 7. cikkében foglalt kötelezettségekkel és az ENSZ Menekültügy i
Főbiztosság vonatkozó ajánlásaival, a nyilatkozattétellel történ ő állampolgárság-szerzéshez
megkövetelt minimális tartózkodási idő a lehető legrövidebb kell, hogy legyen. Ennek
fényében javasolt az Áptv. 5/a. § (1) bekezdés b) pont módosítása, és a legkevesebb 5 évny i
megkövetelt tartózkodás 1 évre csökkentése . Ez a gyakorlati tapasztalatok alapján egy olyan ,
se nem túl rövid, se nem túl hosszú id őtartam, ami alatt ésszerűen lehetséges – és elvárható –
egy Magyarországon született gyermek állampolgárságának, és ezáltal szükség esetén a
nyilatkozattétellel történő állampolgárság-szerzés indokoltságának megállapítása .

A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló 1961-es egyezmény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontjának való megfelelés érdekében szükséges az Áptv . 5/A. § (1 a) bekezdésében foglal t
életkori korlátozás módosítása, lehetővé téve a nyilatkozattal történ ő állampolgárság-szerzés t
az érintett 21 . életévének betöltéséig (a 19 . helyett) .

Az 5 . §-hoz

Hatályba léptet ő és dereguláló rendelkezés .

Budapest, 2015 . június 1 .

dr. Fodor Gábor
független
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Magyarország Alaptörvénye 6 . cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az
egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2015 . június 01 .

dr. Fodor Gábor
független
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