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Az Országgyűlés
Rendészeti

bizottságának
Emberi jogi, kisebbségi

és vallásügyi bizottságának
Külügyi

bizottságának
k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a

a személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról szóló T/8937. sz.
törvényjavaslat
v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/8937/8. számú ajánlással!)
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi és

vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), valamint a Külügyi bizottsága megvitatta a

személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról szóló T/8937. számon

beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/8937/9. számú bizottsági módosító javaslatot.
 I.

1. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII.

törvény (a továbbiakban: Utv.) 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
/1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.)

1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
 „(3) A külföldre utazás joga érvényes úti okmánnyal[, valamint – magyar állampolgár esetében – az
Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam területén, továbbá nemzetközi szerződés
alapján érvényes személyazonosító igazolvánnyal is] gyakorolható. A magyar állampolgár érvényes
személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai Gazdasági Térségről szóló
Egyezményben részes tagállam területére történő beutazáskor és a tagállamok közötti utazás során, valamint ha
azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi.”

 Indokolás: Lásd a T/8937/9/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

 - az Előterjesztő képviselője egyetért

2. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában az Utv. 10. § (1) bekezdésének a következő

módosítását javasolja:
/3. § Az Utv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
 „(1) A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, illetve továbbutazásához,

hazatéréséhez ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgár útlevele, illetőleg külföldre utazásra
felhasznált személyazonosító igazolványa lejárt, elveszett, [vagy] eltulajdonították, vagy egyéb okból
személyazonosításra alkalmatlanná vált és Magyarországról a magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.”

 Indokolás: Lásd a T/8937/9/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): az Emberi jogi biz. támogatja

 - az Előterjesztő képviselője egyetért
II.



2
A Rendészeti bizottság utólagos állásfoglalásai a T/8937/8. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében:

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása:
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

2. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2004. március 17.
Dr. Gál Zoltán s.k.,

a Rendészeti bizottság elnöke
Szászfalvi László s.k.,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság
elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke


