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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés . Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), valamint Európai ügyek
bizottsága megvitatta a menedékjogról szóló, T/2935 . számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T1293514-23 . számú módosító javaslatokat.

Az Előterjesztő álláspontja szerint a törvényjavaslat 1-88 . §, 89 . § (2), (4) bek., 90-92. §-a
elfogadásához az Alkotmány 65 . § (2) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges .

Az Alkotmányügyi bizottság a módosító javaslatokat várhatóan 2007 . június 11-i
ülésén tárgyalja meg .

A Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő T/2935/18., valamint Szatmáry Kristóf képviselő T/2935/23 . sz . módosító
javaslatát visszavonta .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Kt. : a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény

ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA

Érkezett : 2007 JUN 0 7.
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1 . Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 2 . §-ának a következő módosítását javasolja :

"2. § E törvény alkalmazásában

a) külföldi : a nem magyar állampolgár és a hontalan ;

b) hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának ;

c) 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 ;

e) ideiglenes védelem : a menedékest megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek
összessége ;

f) 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 ;

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkőnnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük kőzné az ajánlás végén.

Amennyiben a módosító javaslat a tőrvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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g) származási ország : az állampolgárság, illetve hontalan személy esetén a szokásos
tartózkodási hely szerinti ország vagy országok ;

h) biztonságos származási ország•amely szere el 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 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 .

[h)] D családtag: a külföldi

[h]ia) házastársa,

[h]ib) kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is),

[h]jc) szülője, ha az elismerését kérő kiskorú ;

i) 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 ."

T/2935/7 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21 . pontjában ismertetett

javaslattal.
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Indokolás : Lásd a T/2935/7/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 5 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) Az elismerését 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 számára kijelölt szálláshelyen - az e törvényben
meghatározottak [feltételek] szerint - életvitelszerűen tartózkodni és a kijelölt szálláshelyen a
tartózkodásra irányadó magatartási szabályokat megtartani[ .]1

d) jogszabály, vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi
szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi
hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó védőoltások pótlásának alávetnil

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

Indokolás : Lásd a T/2935/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 6. §-át új (3) bekezdéssel
kiegészítenijavasolja :

"(3)Az ismételt kérelmet benyújtó kérelmező nem ismerhető el menekültként,
amennyiben az üldöztetés veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket a származási
ország elhagyását követően a kérelmező maga idézett elő, és a kérelem elutasítása nem
ütközik a Genfi Egyezménybe ."
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Indokolás : Lásd a T/2935/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr . Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 7 . § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja :

"[(5) A miniszter menekültként ismeri el azt a harmadik ország vagy az Egyesült
Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága által menekültként elismert külföldit,
akire nézve a menekültügyi hatóság a Genfi Egyezmény alkalmazhatóságát
megállapította.]"

Indokolás : Lásd a T/2935/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását j avasolj a :

"8. § (1) Nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit[,]

a) akire nézve a Genfi Egyezmény 1 . cikk D ., E. vagy F. pontjában szereplő kizáró
okok valamelyike fennáll[ .ji

b) akinek származási országa az elismerést kérő tekintetében biztonságos származási
országnak minősül, illetőleg van olyan állam, amely az elismerést kérő tekintetében
biztonságos harmadik ország ;

c) akinek a Magyar Köztársaság területén tartózkodása nemzetbiztonsági érdeket sért ."

Indokolás : Lásd a T/2935/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



6. Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 9. §-ónak a következő szerkezeti és tartalmi módosítását
javasolja :

"9. § (1) A menekültet, ha törvény vagy kormányrendelet kifejezetten eltérően nem
rendelkezik - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel -, a magyar állampolgár jogai illetik
meg, és kötelezettségei terhelik .

(2) A menekült

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a helyi
népszavazás és népi kezdeményezés kivételével nem rendelkezik választójoggal ;

b) nem tölthet be olyan munkakört, illetve feladatkört, továbbá nem viselhet olyan
tisztséget, amelynek ellátását jogszabály magyar állampolgársághoz köti .

(3) A menekült jogosult

a) külön jogszabályban meghatározott személyazonosító igazolványra és a Genfi
Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmányra ;

b) az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint ellátásra,
támogatásra és szállásra .

(4) A menekült köteles

a) a menekültügyi hatósággal együttműködni ;

b) jogszabály, vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapión magát egészségügyi
szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi
hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó védőoltások pótlásának alávetni ;

c) a Magyar Köztársaság jogszabályait megtartani ."

Indokolás: Lásd a T/2935/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 10 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :
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"(3) A menekült[kénti]ügyi [elismerés visszavonható] hatóság az elismerést
visszavonja, ha a menekültet bíróság jogerős határozatában olyan bűncselekmény elkövetése
miatt ítéli el, amelyre a törvény ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés [büntetésre ítéli]
büntetést rendel ."

Indokolás : Lásd a T/2935/12 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 12 . § (2) bekezdésének a
következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

"(2) A család egységének biztosítása céljából - a 14 . §-ban foglalt kivétellel -
kérelmére oltalmazottként kell elismerni az (1) bekezdés alapján oltalmazottként elismert
külföldi családtagját is, a

a) az elismerés iránti közös kérelmet nyújtottak be, vagy

b) a családtag az elismerés iránti kérelmet az oltalmazottként elismert külföldi
hozzájárulásával, az őt oltalmazottként elismerő határozat meghozatala előtt nyújtotta be ."

Indokolás : Lásd a T/2935/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 14. §-ának a következő módosítását javasolja :

"14. § Nem lehet oltalmazottként elismerni azt a külföldit,

a) akiről megalapozottan feltételezhető, hogy

aa) nemzetközi dokumentumokban meghatározott béke elleni, háborús vagy
emberiesség elleni bűncselekményt követett el ;

ab) olyan bűncselekményt követett el, amelyre a magyar jog ötévi vagy azt
meghaladó szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli ;
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ac) az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző bűncselekményt követett
el ;

b) akinek a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása [a nemzetbiztonságot]
nemzetbiztonsági érdeket sért[iji

c) akinek származási országa az elismerést kérő tekintetében biztonságos származási
országnak minősül, illetőleg van olyan állam, amely az elismerést kérő tekintetében
biztonságos harmadik ország."

Indokolás : Lásd a T/2935/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 19 . § (1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását
javasolj a :

/19 . § (1) Nem lehet menedékesként elismerni azt a külföldit,/

"b) akinek a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása a nemzetbiztonság[ot]i
érdeket sért[i] ;"

Indokolás : Lásd a T/2935/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11 . Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 20 . § (2) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

"(2) A menedékes köteles

a) szálláshelyét, valamint annak megváltozását a menekültügyi hatóságnak
bejelenteni[ .]

b) a menekültügyi hatósággal együttműködni ;
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c) jogszabály, vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi
szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi
hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó védőoltások pótlásának alávetni ;

d) a Magyar Köztársaság jogszabályait megtartani ."

Indokolás : Lásd a T/2935/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

12 . Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását
javasolja :

"17. § A Magyar Köztársaság menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a
külföldit, aki a Magyar Köztársaság területére tömegesen menekülők olyan csoportjába
tartozik, amelyet

[a)] az Európai Unió Tanácsa - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek
tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint
a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése
tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről
szóló, 2001 . július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban : 2001/55/EK
irányelv) meghatározott eljárás szerint - ideiglenes védelemre jogosultként elismert_[, vagy

b) a Kormány ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a csoportba
tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai
összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése - így
különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód - miatt elmenekülni
kényszerültek.] "

Indokolás: Lásd a T/2935/16/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 23 . § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását
javasolja :
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/23 . § (1) A menedékes jogállás megszűnik, ha /

"a) az ideiglenes védelem időtartama lejár[, vagy - a 17. § b) pontján alapuló
elismerés esetén - a Kormány által megjelölt tény bekövetkezik] ;"

Indokolás : Lásd a T/2935/16/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

14 . Szatmáry Kristóf képviselő a törvényjavaslat 26 . § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"26. § (1) A menekültügyi hatóság biztosítja az elismerését kérő számára az egészségi
állapotának megfelelő és alapszükségleteit kielégítő befogadás anyagi feltételeit [a befogadó
állomáson vagy szerződés alapján fenntartott más szálláshelyen történő elhelyezés útján
biztosítja] ."

Indokolás : Lásd a T/2935/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr . Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 30. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(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 ."

Indokolás : Lásd a T/2935/20/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

T/2935/20 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25 . pontjában ismertetett

javaslattal.
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16 . Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr . Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 38. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja :

"[(2) Az elismerés kérdésében kétség esetén az elismerését kérő javára kell
dönteni.]"

Indokolás: Lásd a T/2935/17 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr . Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 39 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

A T/2935/18 . sz . módosító indítvány VISSZAVONVA!

18. Szatmáry Kristóf képviselő a törvényjavaslat 40. § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha ugyanaz a kérelmező azt követően nyújt be
kérelmet, hogy két korábbi kérelme tárgyában jogerős elutasító, illetve megszüntető döntés
született, és a menekültügyi hatóság a visszaküldés tilalmának [fenn nem állását] fennállását
nem állapította meg ."

Indokolás : Lásd a T/2935/22/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

19. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 43 . § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(8) A Magyar Köztársaság területének elhagyására vonatkozó kötelezést mellőzni
kell, ha a külföldi
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a) a Magyar Köztársaság területén más jogcímen tartózkodásra jogosult kivéve, ha e
jogcím az elismerés iránti - utóbb elutasított - kérelem miatti jogszerű tartózkodás
következtében keletkezett ;

b) a döntéshozatal időpontjában olyan állapotban van, hogy az országelhagyási
kötelezettség végrehajtása egészségének súlyos, visszafordíthatatlan vagy maradandó
romlását, illetve életveszélyes állapotát idézné elő és mindezt igazságügyi orvosszakértői
vélemény igazolj a."

Indokolás : Lásd a T/2935/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

20. Szatmáry Kristóf képviselő a törvényjavaslat 52. § bevezető szövegének a
következő módosítását javasolja :

"52. § Ha ugyanaz a kérelmező azt követően nyújt be kérelmet, hogy két korábbi
kérelme tárgyában jogerős elutasító, illetve megszüntető döntés született, és a menekültügyi
hatóság a visszaküldés tilalmának [fenn nem állását] fennállását nem állapította meg,

a) a kérelem benyújtásának nincs halasztó hatálya

aa) az országelhagyási kötelezettség teljesítésére ;

ab) az országelhagyási kötelezettség nem teljesítése esetén a kiutasítás
végrehajtására ;

ac) a külföldi kiadatási eljárásban történő átadására ;

b) a külföldit nem illetik meg az 5 . § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt
jogosultságok ."

Indokolás : Lásd a T/2935/22/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

21. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr. Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 58. §-ának az elhagyását javasolja :
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"[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, mely 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 .]"

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/7/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

22. Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 62. §-át új (2) bekezdéssel
kiegészíteni javasolj a :

"62. § (D Az üldöztetéssel vagy súlyos sérelemmel szembeni védelem akkor
tekinthető biztosítottnak, ha abban az államban, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül,
hatékony eszközök állnak rendelkezésre az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem
megakadályozására, valamint az üldöztetést megvalósító vagy súlyos sérelmet előidéző
cselekmények elkövetőinek megbüntetésére, és a kérelmező ezt a védelmet igénybe veheti .

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem akkor is biztosítottnak tekinthető, ha,
amennyiben abban az államban, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, az ország egy
részében nem áll fenn az üldöztetéstől való megalapozott félelem követelménye, illetve a

T/2935/7 . sz .
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súlyos sérelem tényleges veszélye, és a kérelmezőtől ésszerűen elvárható, hogy az érintett
országrészben maradjon ."

Indokolás : Lásd a T/2935/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

23. Szatmáry Kristóf képviselő a törvényjavaslat 90. § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

A T/2935/23 . sz . módosító indítvány VISSZAVONVA!

24. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr . Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 92 . § (1) bekezdés h) pontjának a következő módosítását
javasolja :

A T/2935/18. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA!

25. Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila, dr . Kontrát Károly és Németh
Zsolt képviselő a törvényjavaslat 92 . § (1) bekezdését új i) ponttal kiegészíteni javasolja :

/92 . § (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 ;
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g) állapítsa meg a menekült, az oltalmazott és a menedékes úti okmánya kiadásának
részletes eljárási szabályait ;

h) jelölje ki az országinformáció szolgáltatásáért felelős szervet[.j ;

i) állapítsa meg a hazatérés és a harmadik országban történő letelepedés utazási
költségeinek biztosításához nyújtható támogatás feltételeit ."

T/2935/20 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Budapest, 2007 . június 7 .

Indokolás : Lásd a T/2935/20/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Európai ügyek biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Dr. Avarkeszi Dezső s.k.,

	

Balog Zoltán s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottság elnöke

	

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s .k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke
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