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Dr. Plank6 Erika koordiniici6s szak6llamtitk6r asszonyr6sz6re
Igazsigiigyi 6s Rend6szetiMinisztdrium
eset6nbekdvetkez6
honelfogadoft,az 6llamut6dliis
Elgy: az Eur6paTan5cs2006.m6jus19-6n,Strasbourgban
6s kihirdetesdr6l
sz6l6 korszdveg6nekvdglegesmeg6llapitAsSr6l
tatans6gelkeriil6sdr6lsz6l6 Egyezm6nye
miiny-el6tedeszt6s

Asszonyl
TiszteltSzak6llamtitk6r
csatalkoznikivanaz Eur6paTan6cs
A MagyarHelsinkiBizottsagaidviizli 6s t6mo9a$a, hogy l4agyarorszSg
eset6nbekiivetkez6hontalansiigelker0l6s€r6l
elfogadott,az 6llamut6dl6s
2006. m6jus 19-6n,Strasbourgban
sz6l6egyezmdny6hez.
miel6bbcsatlakozzona hontalans6g csiikkent6s6r6l sz6l6
ugyanakkor,
hogylvlagyarorsz6g
Szorgalmazzuk
1961. €vi ENsz egyezm6nyhez is, amelyhez- sziimosegy6beur6paiorszdgotkitvetve- a kdzelmtltban
p6ld6ulSzlov6kia
ds Romiiniais csatlakozott.
A kdzelmiltbelijogszab6ly-viltoz6sok
Ezitonis szeretndnk
tov6bb6felhivnia jogalkot6figyelmdta kdvetkez6kre.
ds
tart6zkodiisAr6l
sz6l62007,6vi II. t6rv6ny
beutaz5sSr6l
nyom6n a harmadikorsz6gbeli6llampolg6rok
(v.
hat6lybal6p6s6vel
(Harmtv.) 6s a Harmtv. vdgrehajbisdr6lsz6l6 114/2007.
24,) korm6nyrendelet
p6ldamutat6
v6delm6nek
nemzetkdzijogban
meghat6rozott
elvek6s
el6rel6p6st
tett a hontalanok
I\4agyarorsziig
el6ir6sok ment6n tdrtdn6 biztosit6sadrdek6ben, Mindazoniiltal6llitspontunkszerint a hontalans6gjelenleghatSlyosioganyagk6t tekintetbenjelent5s
meghatarozdssal
6s a hontalanokstatusziivalkapcsolatos
hagymagaut6n:
kiv6nnival6kat
jogszertitart6zkod6s
ezzel
felt6teldhez
kdti a hontalanstiituszk6relmez6s6t,
l. A Harmtv,76. 5 (1) bekezd6se
jogszeriitleniil
6s
a hontalanst6tusznyijtotta v6delemb6l
indokolatlanul
kiz6la a
tart6zkoddhontalanokat
jo9okb6l.A hontalanszemdlyek
teljes
vonatkoz61954.6vi ENSZegyezm6ny
1, cikk(1) bekezd6se
helyzetdre
A
azon hontalanokk6rdt,akik kiz6rhat6kaz egyezmdnyiiltal biztositottv6delemb6l.
kiir(en meghatiirozza
jogszeriltlen
a gyakorlatazt mutatja,hogysz5mos
tart6zkod;snemtartozika kizdrdokokkitz6.Hovatov6bb
- csaka
v6delemreszorul66s az egyezm6nyalapjiinarrajogosulthontalan- hasonl6ana menekdltekhez
jutni.
Ennekelismer6sek6ppen
r6szesillambat6rt6n6jogszerlitlenbel6pdsitj6n tud megfelel6v6delemhez
jogszeriitleniilbel6p6, vagy itt iogszerijtlenijltart6zkod6
nem z6rta ki a jogalkot6 a Magyarorsz6gra
toviibb6, hogy a
sem a v6delemb6l.Ivlegjegyzend6
menekiilteket,oltalmazottakatds befogadottakat
tekintett spanyolszab6lyoz6s
k6rd6s6bennemzetkdziszintenp6ldamutat6nak
hontalansig-meghataroziis
sem ismer ilyen kijldnbs6gt6telt6s nem kitti jogszerii tart6zkodiisfeltdteldheza hontalanst6tusz
k6relmezds6t
6s megszetz
6s6t.
A fentiekalapFn;ll6spontunkszerinta iogszerfi tart6zkod6s felt€teldnek alkalmazesae tekintetben
nincs dssnhangbana hontalan szemelyekhelyzet6revonatkoz6 1954, 6vi ENSzegyezm6nnyel.
2. A Harmtv. 2. 9 b) pontja a hontalan szem6lyfogalm6t a de jure hontalanoktakotletozza,ezzel
igen, de tdnyleges
kizAia a de facto hontalanokat(azaz a formalis6llampolgirs6ggal
tulajdonkdppen
- effedive natlonatity- nem rendelkez6ket)
6s
a hontalanstitusz nyijtotta v6delemb6l
Sllampolg6rs6ggaf
(amelyazona tdves6s az6ta
jo9okb6l.Biir ez nem ellenkezik
hontalandefinici6i6val
az 1954-esegyezmdny
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ltek
alapult, hogymindende factohontalanegybenmenekiilt is, igyjogosulta menekii
megd6ltfelt6telez6sen
jogiilkis6ravonatkoz61951.6vi ENSZegyezm6nynyiitotta v6delemre),nem tiikrdziaz e kdrbenrelev:rns
jogi aj6nl6soka!toviibb6gyakorlatiszempontb6l
vezetbe, l4indaz
is szilksdgtelen
korl5toz5st
nemzetkiizi
javasolja
tekintetbena de
ziir6okmiinya
bizonyos
1954-es,mindaz 1961-esegyezm6nynem kdtelez6erejU
1973
jurces de factohontalanokhasonl6kezelds6t,
Parlamenti
Kdzgyiil6sdnek
az Eur6paTaniics
hasonl6an
tart6san
az
6ltal6ban
(696)sz6mi ajiinles6hoz.
A l4agyarorszigon
taftozkod6de factohontalanszem6lyek
jellemz6je
pont
szerinti
egyak
az, hogyaz 6llampolg;rs6g
orsz6gban
maradnak,hiszena de factohontalans6g
megijit6s6ban
nem mljkddikkdzredokumentumai
orsz6gnem hajland6,,tudom6stvenni"6llampolgiir616l,
- amennyiben
mds
Kdnnyenel6fordulhat,hogyezeka szem€lyek
vagyaz 6llampolg;rvisszafogadiis6ban.
-,iogi
jogosultak
v6kuumba"keriilnek€s
v6detmist6tuszra(pdld6ulmenekiiltvagy oltalmazott)nem
lvlagyarorsz6gon
tart6zkodni,akiir €vekenkeresztijl.Ez a de
rendezetlen
st6tuszi krilfitldikdntkdnytelenek
bhet6s6ghi6nya,tarsadalmi
helyzet6th6tr6nyosan
6rint6t6nyez6k(munkav6llalesi
,?.to hontalanszemdlyes
(a hontalanhivatalosszemelyazonoss6g
kockdzatot
is el6id6zhet
kirekesztetts6g,
stb,) mellettakiir biztons6gi
lehet6s6ge
n6lkil, a hatds6gokl6t6kdr6b6lkjkerijlve,a hirsadalomperif6ri6j6nleg6lisj6vedelemszee6s
n6lkrilkell,hogyeljen).
Al'iispontunkszerinta nemzetkdziajiinl6sokont0l a fenti 6rdekekis indokolj6k,hogy a magyar jogi
szabelyoz6s a de facto hontalanokat a de jure hontalanokkal azonos m6don v6delemben
16szesitse.
jogszaMly-m6doslt6s
iq6n tdrt6n6
lehet6s6gnyilik a fenti hi6nyoss6gok
Bizunkbenne,hogy a kdzeljdv6ben
orvosl6sdra.
buoaDest,
zuud.oKoDer/,
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