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Napirendi javaslat  
 

1. Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól 
szóló, 1957. december 13-án Párizsban aláírt európai megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/10877. szám) 
(Általános vita) 
 

2. Egyebek 



 4 

 

Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 

Megjelent  
 
Dr. Vadasi Vivien (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Engedjék meg, hogy elkezdjük a mai ülésünket.  

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel - miszerint Csóti György képviselő úr 
helyettesíti Csenger-Zalán képviselő urat, Vejkey képviselő úr helyettesíti Nagy Andor 
képviselőtársunkat, Pintér képviselő úr helyettesíti Mihalovics Pétert - a bizottságunk 
határozatképes.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban kérdése, véleménye a 
bizottság tagjainak van-e. (Nem érkezik jelzés.) Nincs.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának 
szabályairól szóló, 1957. december 13-án Párizsban aláírt európai megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/10877. számú törvényjavaslat (Általános vita)  

1. napirendi pontunk az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad 
mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án Párizsban aláírt európai megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/10877. számú törvényjavaslat általános vitája.  

A Belügyminisztérium képviseletében köszöntöm Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt. Kezét csókolom! Valamint Molnár Tamás osztályvezető úr helyett… - 
legyen kedves nevet mondani! 

 
DR. VADASI VIVIEN (Belügyminisztérium): Vadasi Vivien. 
 
ELNÖK: Kérem, hogy szóban röviden egészítsék ki ezt a napirendi javaslatot.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár kiegészítése  

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés célja, hogy Magyarország 
csatlakozzon az Európa Tanács tagállamai között 1957-ben, Párizsban aláírt egyezményhez. 
Ez egy megállapodás. 

A megállapodás tartalmazza, hogy a megállapodásban részes államok állampolgárai 
nemcsak úti okmánnyal, hanem más személyazonosító igazolvánnyal is beléphetnek egymás 
területére, tehát be- és kiutazhatnak a tagállamokból, és teszi ezt úgy, hogy erre akkor is 
lehetőségük van, ha ezek az úti okmányok vagy személyazonosító igazolvány bizonyos ideje 
lejárt. Ezzel a megállapodásban részes államok területére való ki- és beutazást könnyíti. A 
szabad mozgás biztosítása az az Európai Uniónak is egyik alaptétele, illetve az 
alaptörvényünk is tartalmazza. 

Ehhez a megállapodáshoz csatlakozna Magyarország. Ez azt jelenti, hogy 13 európai 
tagállamba és Svájcba lehetne ilyen könnyítésekkel utazni. 

Hozzáteszem, hogy Magyarország él azzal a jogával, hogy Törökország és Ukrajna 
vonatkozásában határozatlan időre elhalasztja a megállapodás hatálybalépését, tekintettel arra, 
hogy az európai vízumrendelet alapján e két ország vízumköteles. Erre lehetőség van, ezt más 
tagállamok is alkalmazzák, így Magyarország is él ezzel a lehetőséggel. 

Tartalmazza továbbá az előterjesztés két törvény módosítását, a külföldre utazásról 
szóló törvény és a beutazásról és tartózkodásról szóló törvény módosítását, amely ezeknek az 
úti okmányoknak a használatához és elismeréséhez teremti meg a lehetőséget a hazai 
szabályozás összhangjaként. 
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Április 11-én aláírták az egyezményt. Tehát a hatályosuláshoz a kihirdetésre van 
szükség. 

Kérem, hogy támogassák. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban van-e. (Jelzésre:) Csóti képviselő úr! 

Kérdések, válaszok  

CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük a tájékoztatást, 
csak én kérdezem, hogy ez 1957-ben aláírt megállapodás, és Magyarország huszonegynéhány 
éve tagja az Európa Tanácsnak, mi indokolta, hogy ez most kerüljön kihirdetésre, tehát 
milyen körülmény játszott közre. 

A másik, hogy jól értettem, hogy lejárt igazolvánnyal is lehet utazni? 
Köszönöm.  
 
ELNÖK: További kérdések? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Parancsoljon, államtitkár 

asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Képviselő úr, kérdésére válaszolva: eddig is voltak már kísérletek és próbálkozások arra, hogy 
Magyarország csatlakozzon ehhez az egyezményhez, de először az Európai Unió tagjának 
kellett lennünk, legalábbis úgy gondolta mindenki, és az Európai Unióhoz való csatlakozást 
követően került előtérbe inkább, hogy ehhez a megállapodáshoz csatlakozhassunk. Ez történt 
meg most. 

És valóban jól érti, képviselő úr, ez azt jelenti, hogy Magyarország vonatkozásában 
egy évnél nem régebben lejárt személyi igazolvány, illetve úti okmány is elegendő ahhoz, 
hogy valaki Magyarország területére beutazhasson. De több ország - Ausztria, Olaszország - 
lehetővé teszi az öt éve lejárt úti okmány vagy személyi igazolvány elfogadását is. (Csóti 
György: Köszönöm.)  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/10877. számú 

törvényjavaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  
A bizottság egyhangúlag támogatta.  
A plenáris ülés május 13-án tárgyalja a javaslatot. Írásban fogja a bizottság benyújtani 

az ajánlását, amennyiben ezzel a bizottság egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság ezzel egyetértett. 

Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kezét csókolom! További szép napot! (A 
meghívottak távoznak az ülésről.)  
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Egyebek  

A 2. napirendi pontunk egyebek. Kérdezem a tisztelt bizottságot, egyebek között, van-
e valami. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor mai ülésünket ezzel bezárom, és 
további szép napot kívánok mindenkinek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)  

 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


