BESZÁMOLÓ AZ ÓNSZ KÖZJOGI TAGOZATÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Tagozat az újjáalakult Óriás Nándor Szakkollégium fennállása óta kétszer ülésezett.
Az első ülésre 2013. március 13-án került sor, amin az alábbi ügyekkel foglalkoztunk.
A tennivalóink közül prioritásként a Közgyűlés által a Tagozatnak kiosztott feladatunkat
kezeltük: azaz az ÓNSZ Ügyrendjének megalkotását. Az ülésen megállapodtunk az ÓNSZ
szerveinek struktúrájában, az egyes tisztségek és intézmények közötti hatáskörök
megosztásában, valamint a javaslatok érkeztek az Ügyrend szövegezésére is. Ezek alapján a
Tagozat a március 21-ei Közgyűlésén már egy kész tervezetet tehetett a Tagok elé.
Emellett a Mohay Ágoston mentor által felvetett javaslatok közül a Tagozta
meghatározta a saját kutatási témáját erre a szemeszterre.
A kutatás munkacíme: „A menekültügy aktuális közjogi problémái”
A választás indoka: A területi menedékjog nyújtásának kérdése nemzetközi jogi, uniós jogi és
tagállami közjogi szinten egyaránt vizsgálatra érdemes. Aktuális – sőt, mondhatni „örökzöld”
– kérdése a menedékjognak, hogy mikor minősül egy állam „biztonságos országnak”,
tekintettel a non-refoulment elvének betartására.
A kutatás célja: Hasznosnak látszik röviden feltárni és összefoglalni a menedékjog
szabályozási hátterét, ezt követően pedig egy magyar vonatkozással is bíró speciálisabb
kérdést vizsgálni.
A kutatás eredményének kifutási lehetőségei: E kérdés vizsgálatáról szóló tanulmánnyal
közösen (tagozati szinten) pályázni lehetne a BÁH által kiírt tudományos publikáció
pályázatra (határidő: 2013 szeptembere).

Második alkalommal április 4-én ült össze a Tagozat, azzal a céllal, hogy pontosítsuk
a saját, valamint a közös kutatás irányait, illetve hogy ezeknek megfelelően megkezdjük az
érdemi munkát.
A menekültügyi kérdés kapcsán a kutatási téma felosztása során a következő
munkamegosztásban állapodtunk meg.
Nemzetközi jogi szint: A nemzetközi közjog menekültügyi tárgyú szabályai [1951. évi
genfi egyezmény + 1967. évi kiegészítő jegyzőkönyv; egyéb nemzetközi (emberi jogi)
szerződések vonatkozó rendelkezései]; a non-refoulment elve.
Felelős: Daka Marija és Szabó Anett
-

EU jogi szintér: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a menekültek emberi jogai
védelmében – az EJEB vonatkozó joggyakorlata A közös európai menekültügyi
rendszer: az Európai Unió menekültügyi politikája.
o Mit szabályoz az Unió?
o Mit nem szabályoz az Unió?
Felelős: Kovács Mihály
- Menedékjog a magyar közjogi rendszerben – Alkotmányjogi szint: Az alaptörvényi és
törvényi szabályozás; az ombudsmani gyakorlat.
Felelős: Lukonits Ádám (és Cseporán Zsolt), valamint Naszladi Georgina
- Menedékjog a magyar közjogi rendszerben – Közigazgatási szintér: Menekültügyi
igazgatás, határőrizet, idegenrendészet, menekülttáborok.
Felelős: Pál Emese
- Pénzügyjogi szint: EU-s és nemzeti források.
Felelős: Rinfel János
Az egyes szintek felelősei a következő tagozati ülésen beszámolnak az addig végzett
munkájukról.
Az ÓNSZ erre a szemeszterre vonatkozó közös kutatása kapcsán „Az
Alkotmánybíróság jogfejlesztő joggyakorlata, különös tekintettel az ítéletek
hivatkozhatóságára” munkacímet viselő témában állapodott meg.
A Közjogi tagozat szerepe ebben a projektben a közjogi (elsősorban alkotmányjogi)
alap lefektetése a közös munka kiindulásául. Az elsődlegesen vizsgált kérdéskör: közjogi
hatályosság az AB döntései esetében.
Felelős: Cseporán Zsolt (és Lukonits Ádám)
A felelősök legkésőbb május elejére kész anyagot nyújtanak a Közgyűlés elé.
Ezeken kívül a Tagozat az ülésen megvitatta álláspontját az ÓNSZ Tanulmányi
Szabályzata kapcsán, amelyet továbbított az illetékes tagozatnak.
Az elnökség a március 21-ei ülésén a Közjogi tagozatra osztotta ki a DAAD által kiírt
pályázati feltételek vizsgálatát. A Tagozat e feladat végrehajtását – a pályázat leadásának
május 1-ei határidejére tekintettel – április 25-éig tűzte ki.
Felelős: Daka Marika és Rinfel János
-

A fent említetteken kívül az idei Jogász- Közgazdász Tavaszi Fesztivál kereteiben a
Tagozat is képviseltette magát az ÓNSZ színeiben: „Kerekasztal beszélgetés az
Alaptörvény negyedik módosításáról” címmel szervezett szakmai-közösségi programot az
érdeklődőknek.
A rendezvényen meghívott előadóként vett részt: Dr. Ádám Antal, Dr. Ivancsics Imre, Dr.
Kiss László és Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet.
A beszélgetést megnyitotta: Pál Emese alelnök. A vitát moderálta: Cseporán Zsolt.

Cseporán Zsolt,
tagozatvezető
2013. április 16.

