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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javasla t

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése, valamint 102. (1) bekezdése alapján egyes rendészeti tárgyú törvények
módosításáról szóló T/11207 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 70 . §-a elmarad, és ezt követően a törvényjavaslat további §-aina k
számozása értelemszerűen módosul :

„[70.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63. § Ha a közösségi szálláson vagy befogadó állomáson történő kötelező tartózkodás
elrendelésétől számítva két hónap eltelt, de a kijelölt helyen való tartózkodás
elrendelésének feltételei fennállnak, a harmadik országbeli állampolgár számára má s
tartózkodási helyet kell kijelölni ."] ”

2. A törvényjavaslat 93 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény 32. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :



„(1) A menekült és az oltalmazott — rászorultsága esetén — az elismerésr ől szóló jogerős

határozat keltétől számított legfeljebb [hatvan napig] hat hónapigjogosult a befogadá s

anyagi feltételeinek igénybevételére, valamint a jogszabályban meghatározott ellátásra és

támogatásra.'

Indokolás

Félő , hogy a befogadó állomások, közösségi szállások igénybevételének korlátozása mögöt t
nem integrációs szempontok, hanem pusztán költségvetési megfontolás áll . Nem látjuk
biztosítottnak, hogy be fognak tudni illeszkedni azok a menekültek, oltalmazottak, akiket 60

napot követően kitesznek a befogadó állomásról, közösségi szállásról . Ez az intézkedés

könnyen vezethet a hajléktalanok számának további emelkedéséhez . Ezért javasoljuk, hogy a

törvényjavaslat a ma hatályos szabálynak megfelelően 6 hónapig biztosítsa ezen ellátási forma

igénybe vételét.

Az idegenrendészeti célból elrendelt befogadó állomáson, közösségi szálláson történ ő
elhelyezés lehetséges időtartamának radikális 18 hónapról 2 hónapra történő csökkentését sem

látjuk kivitelezhetőnek.

Budapest, 2013 . május 21 .
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