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országgyű lési képvisel ő

Módosító javasla t

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . (1)-(3)
bekezdése alapján az ideiglenes biztonsági határzár , létesítésével, valamint a' migrációva l
összefüggő törvények módosításáról szóló T/5416 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 22 . §-a a következők szerint módosul :

„22. § (1) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX: törvény 31/A. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(1) A menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás lefolytatása, illetve .a dublini átadás
biztosítása céljából — a 318. §-ban meghatározott korlátozások figyelembevétele mellett —
menekültügyi őrizetbe [veheti] veszi azt az elismerését kérőt, akinek tartózkodási jogcíme
kizárólag az elismerés iránti kérelem benyújtásán alapul, h a
a) az elismerését kérő személyazonossága, illetve állampolgársága nem tisztázott, enne k
megállapítása érdekében,
b) az elismerését , kérő kiutasítása iránt eljárás folyik és objektív kritériumok alapján
bizonyítható — ide értve, hogy a kérelmezőnek ezt megelőzően lett volna 'lehetősége
.nemzetközi védelem iránti kérelmet előterjeszteni =, vagy alapos okkal feltételezhet ő , hogy a
kérelmező kizárólag azért folyamodik nemzetközi védelemért, hogy késleltesse vagy
meghiúsítsa a kiutasító határozat végrehajtását ,
c) a menedékjog iránti kérelem alapjául szolgáló tények és körülmények megállapítása
érdekében, ha e tények és körülmények az őrizet mellőzése esetén — különösen amennyiben
az elismerést kérő szökésének veszélye fennáll — nem megállapíthatók ,
d) az elismerését kérő őrizetbe vétele a nemzetbiztonság [vagy], a közrend vagya
közegészségügyvédelme érdekében szükséges ,
e) a kérelem elő terjesztésére repülő téri eljárásban került sor, vagy



fi dublini átadás végrehajtása érdekében szükséges és komoly veszély áll fenn a szökésre . "

(2) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény 31/A. §-a a következ ő (la) és (lb)
bekezdéssel egészül ki :

„(la) A dublini átadás végrehajtása érdekében a menekültügyi hatóság menekültügyi őrizetbe
[veheti] veszi azt a külföldit, aki Magyarországon menedékjog iránti kérelmet nem terjesztet t
elő, és esetében dublini átadásnak van helye .
(lb) Az (la) bekezdés alapján őrizetbe vett külföldire a menekültügyi őrizet idő tartama alatt ,
az elismerését kérőre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. A menekültügyi
őrizet megszüntetését, továbbá az átadás meghiúsulását követően az idegenrendészeti
szabályok alkalmazásának van helye . ”

[(3) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 31/A. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(3) A menekültügyi őrizet elrendelése előtt a menekültügyi hatóság mérlegeli, hogy az
(1) vagy az (la) bekezdés szerinti cél a rendelkezésre állást biztosító intézkedé s
alkalmazásával biztosítható-e.” ]

[(4)] ) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény 31/A. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(6) Menekültügyi őrizet legfeljebb hetvenkét órára rendelhető el . A menekültügyi hatóság a
menekültügyi őrizet hetvenkét órán túli meghosszabbítását az elrendelést ől számított
huszonnégy órán belül indítványozhatja az őrizet helye szerint illetékes járásbíróságnál . A
bíróság legfeljebb hatvan nappal hosszabbíthatja meg az őrizet idő tartamát, amely időtartam a
menekültügyi hatóság kezdeményezésére újabb legfeljebb hatvan nappal hosszabbítható meg .
A menekültügyi hatóság őrizet meghosszabbítására irányuló indítványt többször i s
előterjeszthet úgy, hogy taz őrizet teljes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot . A
meghosszabbításra vonatkozó indítványnak a meghosszabbítás esedékességének napját
megelőzően legalább nyolc munkanappal kell megérkeznie a bírósághoz . A menekültügyi
hatóság az indítványát köteles megindokolni . ”

[(5)] ~4) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény 31/A. (10) bekezdése helyébe a
:következő rendelkezés lép :

„(10) A menekültügyi őrizetet a menekültügyi hatóság – az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv közreműködésével – az erre a célra kijelölt, az őrizet
végrehajtására szolgáló intézményben hajtja végre .”



Indokolás

A kötelező őrizetbe vételének lehet őségét indokolt megteremteni, ezt követően pedig a
gyorsított eljárásban a kérelem könnyebben elbírálható .

A szabályozás nem ellentétes a dublini rendeletekkel, hiszen nem a menedékkérele m
benyújtása az ok az őrizetbe vételre, hanem a felsorolt körülmények közül valamelyike, amel y
az adott ügyben fennáll .

Budapest, 2015 . július 3 .

Z. Kárpát Dániel irkóczki Ádám

Dr. Staudt Gábor
c%L

yöngyöng i Márton

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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