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Az Alaptörvény 6.  cikkének (1)  bekezdése  alapján „a menedékjogról  szóló  2007.  évi  LXXX.
törvénynek  a  tranzitzónában  tartózkodó  menedékkérők  emberséges  ellátása  érdekében
szükséges módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénynek a tranzitzónában tartózkodó
menedékkérők emberséges ellátása érdekében szükséges módosításáról

1. §

A menedékjogról  szóló  2007.  évi  LXXX.  törvény  53.  §  (6)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép: „(6) A közigazgatási perben – az 51. § (2) bekezdés e) és f), valamint (7) bekezdés
h) pontja alapján hozott menekültügyi döntések kivételével – a keresetlevél benyújtásának nincs
halasztó hatálya a döntés végrehajtására.”

2. §

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

A menekültügyi  hatóság  negatív  döntése  ellen  jogorvoslatot  kezdeményező menedékkérők –
felfüggesztő hatály hiányában – az elmúlt hetekben alkalmazott embertelen gyakorlat alapján, a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról  szóló  114/2007.  (V.  24.)  Korm.  rendelet  130.  §  (7)  bekezdésére  alapítva  a
tranzitzónában elvesztették jogosultságukat  még a napi  háromszori  étkezésre is  (a  gyerekek,
kismamák  és  betegek  kivételével).  A  magyar  menekültügy  ezzel  odáig  jutott,  hogy
embertársainknak alapszükségleteik kielégítése és az elutasított kérelem független bíróság általi
kivizsgálása között de facto választani kellett.

Az elmúlt hetek szomorú fejleményei alapján szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy minden ezzel
ellentétes kommunikáció ellenére a kormány intézkedései alapjaiban alkalmatlanok arra, hogy
fenntartható eszközökkel kontrollálják a migrációs helyzetet.  A menedékkérők – immáron az
alapszükségletek megvonásával is megvalósuló – távoltartására,  illetve eltávolítására irányuló
rendészeti jellegű lépésekről az intézkedéseknek végre a megoldásokra kell koncentrálnia. Az
európai  együttműködés  akadályozása  helyett  annak  előmozdítása  és  a  rövidtávú  politikai
haszonszerzés  helyett  a  valódi  megoldás  irányába  tett  lépések  szükségesek  azért,  hogy
Magyarország állampolgárainak szempontjait  figyelembe véve,  a  nemzetközi  védelemre nem
jogosult  migránsokat  szándékuktól  eltántorítva,  és  mindenekelőtt  az  embercsempészek  ellen
végre  hatékonyan  fellépve  az  ország  területére  irányuló  népességmozgás  felett  hatékonyabb
kontrollt lehessen gyakorolni.

Ennek  módja  ugyanis  nem pusztán  a  határok  légmentes  lezárása,  és  semmiképpen  nem az
elrettentést célzó embertelen bánásmód révén a nemzetközi emberi jogi kötelezettségek semmibe
vétele; összességében a jelenlegi útvonalak mind anyagi, mind morális értelemben hatalmas áron
történő  elterelése,  hanem a  tagállami  önrendelkezési  jogot  fenntartó  közös  európai  fellépés
keretében a külső határok megerősítése mellett a migrációs nyomás kiváltó okainak kezelése és a
nemzetközi fejlesztési együttműködés jelentős fokozása.

Részletes indokolás

1. § 

A rendelkezés a közigazgatási perben – érdemi egyedi vizsgálat nélkül – biztonságosnak, illetve
megfelelő  védelmet  nyújtónak  minősített  országon  keresztül  történő  érkezésre  alapított
menekültügyi  döntés  elleni  keresetlevél  benyújtásának  halasztó  hatályt  ír  elő  a  döntés
végrehajtására,  azaz  a  kérelmező  a  jogerős  döntést  követően  kerül  át  az  idegenrendészeti
eljárásba, és ezzel a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet hatálya alá.

2. § 
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Hatálybaléptető rendelkezés.
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