
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a magyar
állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2001 . évi XXXIX. törvény módosításáról szóló T/15818.
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

l . A törvényjavaslat 16 . §-ában az Idty . 14 . §-ának szövege az alábbiak szerint
változik :

[Az Idty. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az Idty . a
következő 14/A-14/C §-okkal egészül ki :]

„14 . § (1) Családi együttélés céljából tartózkodási [engedélyt kaphat]
engedélyre jogosult-a (3) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén
_ az a külföldi, aki magyar állampolgár

a) házastársa,

b) kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is),

c) külföldi házastársának kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és a
nevelt gyermeket is),

d) eltartott felmenője vagy külföldi házastársának eltartott felmenője,
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e) szülői felügyeleti joggal rendelkező szülője, ha a magyar állampolgár kiskorú .

(2) Családi együttélés céljából tartózkodási [engedélyt kaphat] engedélyre
jogosult-a (3) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén- az a
külföldi is, aki a Magyarországon élő tartózkodási, letelepedési vagy
bevándorlási engedéllyel rendelkező személy

a) házastársa,

b) házastársával közös kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott gyermeket
is),

c) kiskorú eltartott gyermeke (ideértve az örökbefogadott gyermeket is), aki
felett szülői felügyeleti jogot gyakorol,

d) házastársának kiskorú eltartott gyermeke (ideértve az örökbefogadott
gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol .

(3) A tartózkodási engedély családi együttélés céljából történő kiadásának
feltétele a családi kapcsolat igazolása, továbbá, hogy

a) a külföldi családtag rendelkezzen tartózkodási vízummal,

b) a kérelmező vagy Magyarországon élő családtagja a megélhetés feltételeit
jövedelméből vagy vagyonából biztosítani tudja,

c) a lakhatási feltétel a családi együttélésnek megfelelően biztosított,

d) a családtag vagy rá is kiterjedően a családegyesítést kérelmező rendelkezik
teljes körű egészségbiztosítással, vagy az egészségügyi ellátások
igénybevételéhez szükséges anyagi fedezet is rendelkezésre áll,

e) nem áll fenn törvényben meghatározott kizáró ok .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott külföldi részére a tartózkodási engedély a
(3) bekezdés b) és c) pontjaiban megállapított feltételek hiányában is kiadható ."

2. A törvényjavaslat 16. §-ában az ldty. 14/B . § (3) bekezdésének szövege az
alábbiak szerint változik :

[Az Idty. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az Idty . a
következő 14/A-14/C. §-okkal egészül ki .-]
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„14/B . § (1) A családtag tartózkodási engedélyének érvényességi ideje nem
haladhatja meg a Magyarországon tartózkodó családtag tartózkodási
engedélyének érvényességi idejét .

(2) A házastárs további tartózkodásra önállóan jogosult, ha a tartózkodási
engedélye első ízben történő kiadásától számított öt év eltelt, vagy ha a
befogadó házastárs meghalt, és tartózkodásának további feltételei - a
tartózkodási vízum kivételével - biztosítottak .

(3) Ha a házasságot a tartózkodási engedély családi együttélés céljából történő
kiadását követő öt éven belül felbontják, [vagy ha a befogadó házastárs
meghal,] a családegyesítés céljából érkezett házastárs további tartózkodásra
nem jogosult, kivéve, ha

a) a házasságból magyar állampolgár gyermek született és a szülői felügyelet
jogát a házastárs gyakorolja, vagy

b) a házastárs - a tartózkodási vízum kivételével - saját jogán rendelkezik a
tartózkodási engedély más jogcímen történő kiadásának feltételeivel ."



Budapest, 2005 . május 9.

dr. Avarkeszi Dezső
MSZP
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INDOKOLÁS

Az ldty . 14. § (1) és (2) bekezdését érintő módosítások alapvetően
szövegpontosítást céloznak, amelyekkel a rendelkezés tartalma jobban megfelel
a családegyesítésről szóló 2003/86/EK tanácsi irányelvben foglaltaknak .

Az Idty. 148. § (2) és (3) bekezdésének módosítása azt célozza, hogy a
házastárs halála ne eredményezhesse a tartózkodási jog megszűnését . A
családegyesítés címén érkezett házastárs önállóan legyen jogosult a tartózkodás
feltételeinek teljesítése esetén a további tartózkodásra .

Az Idty. 14. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés indokolatlanul szőkíti le a
kérelmezőre a családegyesítés engedélyezéséhez szükséges, a megélhetésre
vonatkozó feltétel teljesítését . Méltánytalan és nem indokolható, hogy a
Magyarországon élő családtag miért nem igazolhatja házastársa vagy gyermeke
számára a tartózkodási jogosultság megszerzésének ezen feltételét .

Az Idty. 14 . § (1) bekezdése meghatározza alt a személyi kört, akik jogosultak
magyar állampolgárral történő családegyesítés céljából tartózkodási engedélyre .
A 14. § (3) bekezdése nevesíti azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén
engedélyezheti az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti
kérelmet. E feltételek között szerepel a megélhetés és a lakhatás igazolásának
kötelezettsége, amelynek teljesítése egyes kérelmezők esetében nehézségekbe
ütközhet. Méltánytalan lenne, ha emiatt sérülne a családi együttéléshez való jog
és hiúsulna meg a magyar állampolgárral Magyarországon történő
családegyesítés .

dr. Csapod Miklós
MDF

d1 : S n~g3 g .ö.lgyi -Péter
Fidesz


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

