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Bizottsá«f mn dosító iavaslat

A Házszabály 102 . § (i} bekezdése alapján a szemmélyazonosíté igazolvánnyal
történd utazással üsszefí~iggő ti rvénymodositásokról szálé T/$937. számú
törvényjavaslathoz a Rendészeti bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényfavaslatl. §-a a kOretk zá'k szerint mridosa eit.

J. § A k01földre utazásról szóló 1.498. évi XII. tarerény (a továbbiakban :
Utv.) 1 . § -ának (3) bekezdése helyébe a. követkegy rendelkezés lép

„(3} A külfdldre utazás joga érvényes úti okmánnyal	rolhatő_ [,
valamint - magyar áttampoigár esetében - az Európai Gazdasági Térségrőf
szál$ Egyezményben részes állam területén, továbbá nemzetkőzi szerz&dés
alapján érvényes személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolható ."j A
n~a yar állampof ár érvényes személyazonosító igazolvánnyal is akoxc>lhatja
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2. A törvényjavaslat 3. §-a a következa"k szerint módosuljon:

„3. § Az Utv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a k©vetkcz5 rendelkezés
lép:

„(1) A magyar állampolgár részére külf6ld6n való további
tartózkodásához, illetve továbbutazásához, hazatéréséhez ideiglenes
magánütlevelet lehet IdAllitani, ha az állampolgár útlevele, illetőleg külföldre
WA7asra felhasznált személyazonosító igazolv4nya lejárt, elveszett, [vagy]
eltulajdonították, vagy egyéb okb41 személvazonosztásra alkalmatlanná vált és
Magyarországról a magánútlevél I eIIíS idén belől nem szerezhető be ." "

1 . A külföldre utazásról szóló 1998 . évi XII. törvény 1 . §-ának hatályos
rendelkezései határozzák a külföldre utazás jogának tartalmát, továbbá a
hazatérés jogát. Az 1 . § (3) bekezdése mondja ki, hogy a külföldre utazás joga
érvényes üti okmánnyal, továbbá . - bizonyos esetekben - személyazonosító
igazolvánnyal is gyakorolhatd. Csatlakozásunktól ez az esetkör kibővül az7a1,
hogy az Európai: Gazdasági Térségrí l szólí Egyezményben részes tagállamok
területére t©rténó beutazáshoz, és ezezt aa területen való mozgáshoz a magyar
állampolgárok számára az érvényes személyazonosító igazolvány elegendő. AA
rendétkezés szávegezését egyertelmübbé kell tenni, továbbá a
szóvégpontosítással elke ülhető az a fajta. Jogértelmezés is, amely a
személyazonosító igazolványt úútí okmányként kezelné . A személyazonosító
igazolvány ugyanis nem úti okmány, hanem olyan hatósági igazolvány, amely
- a meghatározott esetben Magyarország területén kívül is - a
személyazonosság igazolására szolgál .

2. Gyakran előfordul, hogy a külfldre utazáskor felhasznált okmány
megrongálódik, megsérül, olyan mértékben, amely miatt a személyazonosi táqra
alkalmatlanná válik. A mólosítás lehetővé teszi, hagy a ma állampolgár
ebben az esetben is kaphasson ideiglenes magánútlev

Budapest, 2004. március 16.

INDOKOLÁS
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