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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 46 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait.  

Először a napirendről döntünk, a napirendi javaslat egyetlenegy pontból áll össze, a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatnál bizottsági módosító javaslat benyújtásáról kell 
döntenünk, plusz az egyebek, amennyiben erre igény van.  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e a bizottság tagjai részéről kérdés 
vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a napirendet. 
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag támogatja. 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény módosításáról szóló T/8879. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról) 

Áttérnénk magára az érdemi napirendre. A napirendi pont keretében bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról döntenénk, és azt gondolom, ebből a szempontból megfelelő 
a kormány képviselete is, mert Végh Zsuzsanna főigazgató asszony képviseli a 
Belügyminisztériumot, aki azt hiszem, az abszolút illetékes ezzel foglalkozó hivatal vezetője, 
Palotai Dániel főosztályvezető úr pedig az NGM-et képviseli, tekintettel arra, hogy itt szóba 
kerül ebben az ügyben ez az ominózus állampapír, illetve értékpapír kérdésköre is.  

A bizottsági módosító indítvány részben annak alapján született – ezt már én 
bocsátanám előre, bár szerintem magáért beszél –, ami egyébként az általános vitában is 
elhangzott, pontosítja a törvényjavaslatot. Egyrészt itt is szeretném leszögezni, hogy van 
néhány nagyszerű napilap és orgánum, amelyeket nem kívánnék megnevezni, de egyikük 
régen még az ország legnagyobb napilapjának hívta magát, amelyben következetesen nem 
mondanak igazat ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán, mert állampolgárságról beszélnek, 
miközben arról itt szó nincs.  

A vitában elhangzott, hogy ott egyébként a normál eljárásrendhez való igazodást 
hogyan lehet pontosan, precízen megfogalmazni. Elhangzott az is a különféle ellenzéki 
képviselőcsoportok részéről, hogy egyébként akkor honnan derül ki egyértelműen, hogy ez 
tartózkodás. Gyakorlatilag ezeket pontosítva kerül ide ez a javaslat, ami egyértelművé teszi, 
hogy itt tartózkodási engedély megszerzéséről beszélünk, ami fél év után válhat egyébként 
letelepedési engedéllyé. Egyértelművé teszi azt is, de azt hiszem, erre a főigazgató asszony is 
válaszolni tud, hogy ez hogyan tud igazodni egyébként a normál eljárási rendbe, és ennek 
keretében hogyan lehet minden szükséges ellenőrzést elvégezni. Ugyanakkor meg azt is 
egyértelművé teszi, hogy tekintettel arra, hogy itt fönnmarad a jogi képviselet és minden 
egyéb, ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy lehetővé válik, hogy tényleg gyors, 
bürokráciamentes eljárás keretében legyen az a része lebonyolítható, ami külön személyes 
megjelenést nem igényel. Ahogy az is egyértelmű, hogy a biometrikus azonosító felvétele 
kapcsán erre egyébként – ez a vitában is elhangzott – szükség van, de ennek az eljárásrendhez 
való igazodását szerintem főigazgató asszony meg tudja világítani.  

Summa summarum, ez a bizottsági módosító javaslat egyértelművé tudja tenni, hogy 
hogyan illeszthető ez az intézmény a mai magyar jogrendbe. Ugyanakkor garantálja azt, hogy 
a mai magyar jogrenden belül mégis egy gyors eljárás keretében legyen ilyen kibocsátható, és 
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egyértelművé teszi azt, hogy egyébként tartózkodásról, illetve letelepedésről, azaz nem 
állampolgárságról esik szó.  

Nagyjából ez az, amit összefoglalásként el tudok mondani erről, és ez egyértelművé 
teszi azt is, hogy a részletszabályokat, mármint az állampapírra meg egyebekre vonatkozóan 
az államháztartásért felelős miniszter egyébként rendeletben szabályozza. A többiben az 
indoklás magáért beszél. 

Ha megengedik nekem, először a főigazgató asszonynak adnám meg a szót. Már ha 
akar élni szóbeli kiegészítéssel, meg hát a forma kedvéért meg is kérdezem értelemszerűen – 
bár természetesen volt erről egyeztetés a kormányzat képviselőivel, de a forma kedvéért 
megkérdezem –, hogy megvan-e a kormányzati, illetve tárcatámogatás e javaslat mögött.  

Főigazgató asszony, parancsoljon! 
 
DR. VÉGH ZSUZSANNA főigazgató (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ez a módosító javaslat idegenrendészeti szakmai szempontból, a 
biztonsági érdekek védelmi szempontjából is korrekt javaslat, és mindenképpen támogatandó. 
Részletekbe akkor mennék bele, ha esetleg kérdést tennének fel, hiszen elnök úr elég 
részletesen megvilágította az indokokat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, esetleg van-e kiegészítése?  
 
PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ahogy elnök úr mondta, a módosító javaslat 
felhatalmazást ad az államháztartásért felelős miniszternek, hogy rendeletben szabályozza a 
speciális államkötvény kondícióit, és ezért megfelelő és az államháztartás finanszírozása 
szempontjából is támogatandó a javaslat.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a javaslat 

kapcsán kérdés vagy észrevétel.  
Lenhardt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, hogy a 

módosításban az új szöveg szerint kikerül, hogy kizárólag az Államadósság Kezelő Központ 
által kibocsátott letelepedési államkötvény forgalmazásával foglalkozik. Itt az ehelyett 
szereplő rész azt írja – az egészet most nem ismétlem meg –, hogy 250 ezer euró értékben 
rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább öt évre szóló határozott idejű 
értékpapírral, amely vállalkozás kizárólag az állam által erre a célra kibocsátott 
államkötvénybe fektet. 

Nem tűnik feltétlenül erősebbnek ez az új megfogalmazás a réginél. Gondolom, most 
el fogják magyarázni, hogy ugyanarra gondoltak, de még jobb, de talán megnyugtatóbb volt, 
ahol az Államadósság Kezelő Központ konkrétan szerepel benne, hogy aztán ne kerüljön bele 
valami újabb vállalkozás, amely kiváló üzleti kapcsolatai révén profitot tud ezen az üzleten 
elérni.  

 
ELNÖK: Gondolom, főosztályvezető úr ki tudja egészíteni, de ez gyakorlatilag 

abszolút szinonimája az előző megfogalmazásnak, ráadásul itt szerintem az erős garancia, 
hogy kizárólag az állam által erre a célra kibocsátott államkötvénybe fektet. Tehát ez 
gyakorlatilag azt is egyértelművé teszi, hogy nem tud erre bármilyen piaci alap vagy egyéb 
ráugrani, tehát ez erős garancia ebből a szempontból. Ugyanakkor meg nem kötöm az ÁKK 
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kezét azzal, hogy külön erre a célra egyféle konstrukciót hozzon létre, mert ha jól értem, ez is 
világossá vált az egyeztetések alapján, hogy így nem kell elnevezni valamit letelepedési 
államkötvénynek, hanem az egyébként erre a célra külön kibocsátott papír akár kondíciójában 
évenként változhat is, és akkor a dolog egyértelmű.  

Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdést. Még annyi pontosítást szeretnék hozzátenni, hogy az 
államkötvényeket nem az ÁKK bocsátja ki, azokat a magyar állam bocsátja ki, az ÁKK csak 
mint bonyolító eljár az állam nevében. Tehát az ÁKK nem is tudna kibocsátani 
államkötvényt, mert az nem lenne államkötvény. Minden államkötvényt a magyar állam 
bocsát ki. (Dr. Lenhardt Balázs: De az ÁKK közreműködésével.) Igen, a közreműködésével, 
de nem az ÁKK bocsátja ki. Tehát az eredeti talán kevésbé volt precíz, mint az aktuális 
megfogalmazás.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor döntünk a módosító indítvány benyújtásáról. Kérdezem, 
hogy ki támogatja a bizottság tagjai közül a módosító indítvány benyújtását. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal 
támogatta. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett.  

Főigazgató asszonynak és főosztályvezető úrnak köszönöm a jelenlétet, és 
amennyiben az egyebekben nincs más, akkor a bizottság ülését berekesztem.  

Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 54 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


