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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 :

1 . A törvényjavaslat 30 . § új (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) A menekült, az oltalmazott és a menedékes, ha származási országába kíván visszatérni,
vagy más olyan országba települne, amely hajlandó befogadni az utazás költségeinek részben,
vagy egészben történő fedezéséhez támogatásban részesíthető ."

2 .

	

A törvényjavaslat 92 . § (1) bekezdése új i) ponttal egészül ki :

„(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a menekültügyi eljárás részletes szabályait ;
b) állapítsa meg a menekültügyi eljárás külföldi menekültügyi hatóság részére történő
átadására, illetve a menekültügyi eljárás átvételére vonatkozó részletes szabályokat ;
c) határozza meg az elismerését kérőt, valamint a menekültet, az oltalmazottat és a
menedékest megillető ellátások és támogatások fajtáit, igénybevételük feltételeit ;
d) állapítsa meg az ellátások és támogatások igénybevétele költségeinek megtérítésére
irányadó szabályokat ;
e) határozza meg az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes
okmányainak körét ;
f) határozza meg az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes okmányainak
formáját és azok adattartalmát;
g) állapítsa meg a menekült, az oltalmazott és a menedékes úti okmánya kiadásának részletes
eljárási szabályait ;
h) jelölje ki az országinformáció szolgáltatásáért felelős szervet[ .].-
i) állapítsa meg a hazatérés és a harmadik országban történő letelepedés utazási költségeinek
biztosításához nyújtható támogatás feltételeit ."

Módosító javaslat
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Indokolás

Az Európai Unió Tanácsának 2004/83/EK irányelve 34 . cikke szerint a tagállamok támogatást
nyújthatnak a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített azon személyeknek, akik
haza kívánnak települni . Ennek törvényi feltételeit teremti meg a javaslat, ugyanakkor a
támogatást az ország teherbíró képességéhez igazodóan az utazási költségek fedezésére
korlátozza .
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