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Dr . Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 94. § (1) bekezdése
alapján, „a menedékjogról" szóló T/2935 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . § (2) bekezdése a következők szerint változik :

„(2) Az elismerést kérő köteles
a) a menekültügyi hatósággal együttműködni, így különösen : feltárni a menekülésének

körülményeit, személyes adatait közölni és személyazonosságának tisztázását
elősegíteni, okmányait átadni, tűrni csomagjának, ruházatának, járművének
átvizsgálását, arcképmásának, továbbá - a 14 . életévét betöltött személy esetében -
ujjnyomatának rögzítését ;

b) nyilatkozni vagyonáról jövedelméről ;
C) a menekültügyi hatóság által kijelölt szálláshelyen - az e törvényben

meghatározottak szerint - életvitelszerűen tartózkodni és a kijelölt szálláshelyen
tartózkodásra irányadó magatartási szabályokat megtartani[ .] ;

d) jogszabály, vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi
szűrésnek, gyó-ykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az
egészségügyi hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó
védőoltások pótlásának alávetni ;

C) a befogadó állomáson való foglalkoztatás kivételével a munkavállalástól
tartózkodni ."

Indokolás

A javaslat a jogbiztonság követelményének megfelelően részletezi az elismerését kérő
együttműködési kőtelezettségét példálózó felsorolással . Fenntartja a javaslat az elismerését
kérőre a korábbiakban is alkalmazott kötelezettséget, amelynek alapján az elismerését kérő
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meghatározott egészségügyi vizsgálatoknak, kezeléseknek és szűréseknek köteles magát
alávetni, melynek célja az elismerését kérő és a közegészség védelme .

A javaslat az Európai Unió irányelveivel összhangban az elismerésre irányuló eljárás alatt álló
munkavállalási lehetőségét a befogadó állomás területére korlátozza .

Budapest, 2007 . május 29.

alog

	

tán

	

Ékes J° sef
Fidesz - Magyar Po gári Szövetség

ru er
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

emeth Zsolt
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

,kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

