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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján, „a menedékjogról" szóló T/2935. számon
benyújtott törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

l .

	

A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„2. §

E törvény alkalmazásában
•

	

külföldi : a nem magyar állampolgár és a hontalan ;
b) hontalan : akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának ;
•

	

menedékjog: jogcím a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra, egyidejű védelem
a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen ;
d) kiegészítő védelem : az oltalmazottat megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek
összessége ;
•

	

ideiglenes védelem : a menedékest megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek
összessége ;
J) kísérő nélküli kiskorú : az a tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi, aki jogszabály
vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett a Magyar
Köztársaság területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg
ilyen személy felügyelete alá nem kerül ;
g) származási ország : az állampolgárság, illetve hontalan személy esetén szokásos
tartózkodási hely szerinti ország vagy országok ;
h) biztonságos származási ország :amely szerepel az Európai Unió Tanácsa által a
biztonságos származási országnak tekintendő harmadik országokról elfogadott közös
minimumlistán, illetve a Magyar Köztársaság által ilyennek nyilvánított állam vagy annak egy
része, mely az elismerését kérő személv tekintetében megdönthető vélelmet állít fel, amely
szerint ebben az országban általában és következetesen nem tapasztalható üldöztetés, nem
alkalmaznak kínzást, sem kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést,
és amely ország ezen jogok és szabadságok megsértése ellen hatékony jogorvoslati rendszert
biztosít;
i) biztonságos harmadik ország:a kérelmező vonatkozásában az az állam, ahol a kérelmező a
Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően tartózkodott vagy annak területén
átutazott, és lehetősége volt arra, hogy menekültkénti elismerés vagy kiegészítő védelem



iránti kérelmet nyújtson be feltéve, hogy a menekültügyi hatóság meggyőződött arról, hogy az
adott országban

a) a kérelmező életét és szabadságát nem fenyegeti veszély faji vagy vallási okból,
nemzeti hovatartozása, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy-politikai
meggyőződése miatt, illetve nincs kitéve súlyos sérelem veszélyéneki

b) a Genfi Egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának
elvét ;

C) elismerik és alkalmazzák a nemzetközijogazon szabályát, amely szerint a
kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol halálbüntetésnek,
kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek
lenne kitéve, és

d) biztosított a Genfi Egyezménnyel összhangban álló védelem .
[h] j) családtag: a külföldi
[h] j_a)házastársa
[h]j-b) kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is),
[h]j_c) szülője, ha az elismerését kérő kiskorú;
[i] k) különleges bánásmódot igénylő személy : olyan kiszolgáltatott személy - különösen a
kiskorú, a kísérő nélküli kiskorú, az idős, a fogyatékkal élő személy, a várandós nő, a kiskorú
gyermeket egyedül nevelő szülő, valamint a kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai
vagy szexuális erőszak más súlyos formáját elszenvedett személy -, aki egyéni helyzetére
tekintettel sajátos szükségletekkel rendelkezik ."

2 .

	

A törvényjavaslat 58 . §-át elhagyni javasoljuk :

„[58. § (1) A kérelmező származási országa akkor tekinthető biztonságosnak, ha
szerepel az Európai Unió Tanácsa által elfogadott biztonságos származási
országnak tekintett harmadik országok közös minimumlistáján .
(2) A menekültügyi hatóság akkor tekinthet egy országot a kérelmező
vonatkozásában biztonságos harmadik országnak, ha a kérelmező a Magyar
Köztársaság területére érkezését megelőzően az adott országban tartózkodott,
vagy annak területén átutazott, és lehetősége volt arra, hogy menekültkénti
elismerés vagy kiegészítő védelem iránti kérelmet nyújtson be feltéve, hogy a
menekültügyi hatóság meggyőződött arról, hogy az adott országban
a) a kérelmező életét és szabadságát nem fenyegeti veszély faji vagy vallási okból,
nemzeti hovatartozása, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai
meggyőződése miatt, illetve nincs kitéve súlyos sérelem veszélyének ;
b)

	

a Genfi Egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés
tilalmának elvét ;
C) elismerik és alkalmazzák a nemzetközi jog azon szabályát, amely szerint a
kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol halálbüntetésnek,
kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek
lenne kitéve, és
d)

	

biztosított a Genfi Egyezménnyel összhangban álló védelem.]"

Indokolás

A javaslat részben technikai jellegű, mert a Kormány által benyújtott törvényjavaslat 58 . §-
ban foglalt értelmező rendelkezéseket helyezi át a törvény 2 . §-ába, az értelmező
rendelkezések közé .
A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások
minimumszabályairól szóló 2005/85/EK Tanácsi irányelv megadja a lehetőséget a
tagállamoknak, hogy elutasítsák az olyan külföldiek elismerését, akiknek származási országát,
az irányelvben foglalt előírásoknak megfelelően, az Európai Unió Tanácsa, vagy az adott
tagállam biztonságosnak nyilvánította. Az irányelv szerint továbbá, a tagállamok úgy is



rendelkezhetnek, hogy a menedékjog iránti kérelmet és a kérelmező biztonságát különleges
körülményeire való tekintettel nem, vagy csak részben vizsgálják meg, ha az illetékes hatóság
megállapította, hogy a menedékkérő egy a Tanács által biztonságosnak nyilvánított harmadik
országból kíván belépni, vagy lépett be illegálisan az ország területére . Ezekkel a
lehetőségekkel Magyarországnak élnie kell, amennyiben egy megfelelő garanciális elemeket
tartalmazó menedékjogi szabályozást kíván alkalmazni .

alo
Fidesz - Mag

Grúber Attila
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Németh Zsolt
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Ékes ' sef
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2
	page 3

