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A külftildiek HlV.szűrésével kapcsolatos megkeresésére váIaszolva azalábbiakról tájékoztatom. 
r^rvÉAvrv''Dglg \

Magyarország Europai Unióhoz történt csatlakozását megelőzően hatályosidegenrendészeti jogszabályok a külfldldiek 
.beutazesa,3r,"-*,gyarország,itartózkodásáróI és bevándoúá.aról szóló rpgi'-é"i LXXXVI. iárueny, valaminta2a07.július tijéjg.hatályban lévtí, a külft'ldiek beutazásáró1 és tartóekodásrírólszóló 2001. évi xxxH. törvény - u u*ui*a, és tartózkodás tekintetébentartalmaztak közegészségügyi rendelkezéseket,,. Hangsúlyoeni szüksé8esazonban, hogy az egyes jogoJultságok ,o.go.,"., éhezelőírt nyilatkozattételre,,illetve hatósági. orvo9i víÁgfiatra való kotelezés nem ,,bevríndor]ási, illetveidegenrendészeti céIokat'', háem kizárólag 

"íá".sEszség megóvásához fiiződőérdekeket szolgált. Erre ís tekintettet a ttil-lftilaier< 
9e9t*i*ánít,'i*gy*országitaftózkodásanak részletes kcizegészségügyi ,z1uayaihoz kapcsolódóan' ajoga'kotó a2 egészségügyi mini."t.rnJt 

=áaon 
fehátah."e*i-.*u, hogy aközegészséget veszelyézt"tti ueteg*egeket megáilapítsa, illefue a későbbiekbenrendeletben meghatérozza. 

v '9---- rLJo' ul.ELYE a l 
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Fontosnak tartjuk.hangsúlyozn i azt,h9cY valamely kérelem elutasítását sohasernhatározta meg tiza?tag M a tériy, t,og/.'* kérelmező ktizegészségetveszélyeztető betegségben szenved. e' ia-e.iíeniészeti hatóság a döntését'aztisszkörtilrnények figyilembe vételévet ho"ta-Á.* Közegészségügy védelrneérdekében a kére]em álutusítá*e.u'lii*tu. kffiídra - igen alacsony számban -akkor kertilt sor, ha a külftild i ^z elő'i.rt.ge'"'Jgiigyi szabályokat n.m tartottabe, illetve az egészségtigyi hatósríg előírása.ín"fnE* tett eleget.
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A fentiekben említett idegenrendészeti jogszabályok alkalmazásanak idején az
idegenrendészetí nyilvantanás csak az elutasítás vagy kiutasítrís iényét
rögzítette' eITe tekintettel a kérelmező kórokozó hordozó áiÍapota vagy esetleges
betegsége miatt elrendelt közegészségügyi szűrésekre vonatÉozó adátokkal ném
rendelkeztlnk,

Ami a menektilteket illeti a 200?, december 31.ig hatályban lévő a
menedékjogról szóló 1997 ' évi CXXXIX. torvény előírta, hogy a kérelmező
köteles az egészségügyi sziiréseknek, gyógyklzeléseknek'"log,"ub'úb;
kötelezően előírt, valamint az illetékes egészséeiigyi r'uto'ag ákat
megbetegedési veszély esetén elrendelt hianyzó uéaoottí.oÉ pótlásának magát
alávenri. E kötelezettség megsértése azonban nem befolyásolta a menektilttievi
hatóság érdemi dtintését, legfeljebb csak M egészségÍigyi, illetve a
szabálysértési jogszabáIyokban meghat ározott hatósági intezteaíseket, valamint
szankciók alkalmazását vonta maga utan. A kérelmezők, vagy a véilelemben
részesített személyek egészséeligyi állapotárao az elrendelt szlíraui''g.ílutok'u
vonatkozó adatokat a meneki.iltügyi nyilvantanás - az adatvédelmi szabályokra
tekintettel - nem tartalmazott, így erre vonatkozóan sem áll módunkban
statí sztikai adatokat szolgáJtatni,

A2007.július l.jétől hatályban lévö idegenrendészeti jogszabályok. a szabád
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező *"emely.k báutazásríról éstartózkodásáról szóló z0a7. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkooes*rot szóló 2007. evi Ii. ,ö#;'-:
alapján nincs kötelező egészségiigyi szilrés, a kérelmezőnek elegendő
nyilatkoznia arról, hogy neÍn SZenuJc É.to"ő betégségben.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik
országbeli állampolgarok magyarországi tartózkodásaval ;ssl-iliüőközegészséget veszélyeztető betegségekől szóló 3z/2o07. |vt, 27.) EiiMrendelet 1. rnelléklete határozza meg azokat a ktizegés",egJt veszélyeztető'betegségeket és a kórokozo hordJzó állapotokat, 

"arne1y-"t.ut 
a kiilfóldi..magyarországi beutazásának és tartózkodáSanak ángedélyezése, illetve ak(izegészségiigyi okból történő kiutasításaIa törté;ő jávaslattétel soránfigyelembe kell venni. Ezek: tuberkulóeis (tbc), HlV-fertőzés, luesz, has1ífusz ésparatífusz baktériumhordozi állapot, hepatitis n, e kilföldi,,yiía*o"ata alapjrínaz illetékes egészségügyi hatóság jogosult otintest hozni a szut<segesnek ítéltorvosi vizsgálatok elvégzéséről, itt*w. a kÍ.ilfdld i származási országa hatóságaáltal kiállított kulon 

'jog-szabályban meghatározott tartalmú hatosági orvogiigazolás bemutatásának kötelezeitségéről.
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A 2008' január l-jén hatrilyba lépett menedékjogról szóló }ao?, évi LXXX.
tönrény a korábbi szabályozással lényegében urzonos módon állapítja meg az
elismerését kórő ktilft'ldi egészségtlgyi sziírésére, illetőleg gyó-gTkezelésére
vonatkozó ktítelezettségeket. A törvény adatkezelésí szabályai továbbra sem
hatalmazzák fel a menekültügyi hatóságot a menekültek, a kiegészítő, illetve
ideiglenes védelemben részesített, valamint az elismerést kérő személyék
egészségtigyi ríllapotáta, az elvégzett egészségügyi sziirésére vonatkozi adatok
kezelésére.

tsszegezve a fentieket, ismételten szeretném kiemelni a6t, hogy mind az
idegenrendészeti, mind a menekiiltugyi eljárások során a külföldietÍitv.,zűryése
kizárólag közegészségügyi indokkal történhet, Az eITe vonatkoeó részletes
adatok megismerése tárgyában ezértjavasolom a" Állu*i Népegéseségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat rnegkeresésót,

Budapest,2008. október "Z .
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