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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javasla t

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság Országgy űlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY
határozat 94 .§-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 102 .§-ának (1) bekezdésére az
egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320 .
számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 7 . §-a az alábbiak szerint módosul :

,,7 . §

(1) Az Szmtv 14. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az EGT-állampolgár vagy a családtag tartózkodási joga megszűnik, ha
a) a tartózkodási jog gyakorlásának feltételeit már nem teljesíti ,
[b) a tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése érdekében olyan hamis adatot ,
valótlan tényt közölt, amelyre vonatkozóan a büntet őjogi felelősségét jogerős bíróság i
ítélet megállapította, vagy
c)J 121 beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése esetén .”

(2) Az Szmtv 14 . (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A harmadik országbeli állampolgár családtag tartózkodási joga megsz űnik akkor is, ha [a
családi kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt] a házastárs i
életközösség az EGT-állampolgár és a házastársa között nem jött létre, vagy a családtag és a z
EGT-állampolgár az életközösséget közös háztartásukban nem hozták létre.'



2. A törvényjavaslat 10 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Szmtv . 19. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagjának az állandó tartózkodási joga
megszűnik
a) két év folyamatos távolléttel ;
b) beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése esetén ;
c) [ha a családi kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt ,
vagy] abban az esetben, ha az EGT-állampolgár és házastársa között házastársi életközössé g
nem jött létre vagy a családtag és az EGT-állampolgár az életközösséget közös háztartásukba n
nem hozták létre .
[d) ha az állandó tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése érdekében olyan hami s
adatot, valótlan tényt közölt, amelyre vonatkozóan a büntet őjogi felelősségét jogerő s
bírósági ítélet megállapította.]'

Indokolás

Gyakorlatban bizonyíthatatlan, hogy a családi kapcsolat létrehozása a tartózkodási jog
megszerzése érdekében történt-e . Családi kapcsolat létesítését megalapozó érzelmi köt ődések
hatósági vizsgálata megengedhetetlen mérték ű beavatkozást jelentene a magánszférába . Az
életközösség fennállása a családi kapcsolat megnyilvánulásának olyan küls ő jele, ami a
hatóság által is érzékelhető , vizsgálható. A módosító javaslat ezért az életközösség
fennállásának és nem a családi kapcsolat létrehozása motivációjának vizsgálatát írja el ő .

Értelmezhetetlen az „ olyan hamis adatot, valótlan tényt közölt, amelyre vonatkozóan a
büntetőjogi felelősségét jogerős bírósági ítélet megállapította” fordulat, ezért annak
elhagyását javaslom .

Budapest, 2010 . október 4')
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