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T/1299/11. 

 

 
Az Országgyűlés 

 
 
 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

 
 

Európai ügyek 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

 
 

Ifjúsági, szociális 
és családügyi bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
 és tartózkodásáról szóló T/1299. számú törvényjavaslat 

 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: 

Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi, civil- 

és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Honvédelmi és rendészeti 

bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), valamint az Ifjúsági, szociális és családügyi 

bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság) megvitatta a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, T/1299. számon 

beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1299/5-10. számú módosító 

javaslatokat. 
 

Az Európai ügyek bizottsága levette napirendjéről az ajánlásban foglalt indítványok 
megtárgyalását, feladatkörébe tartozó módosító javaslat hiányában. 
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A törvényjavaslat alábbiakban felsorolt §-ainak és az azokhoz benyújtott módosító 
(kapcsolódó) javaslatoknak az elfogadásához a jelenlévő képviselők kétharmadának „igen” 
szavazata szükséges: 
 

- 1-85. §-ának, valmaint 88. §-ának elfogadásához az Alkotmány 58. § (3) bekezdése, 89. 
§-ának elfogadásához az Alkotmány 63. § (3) bekezdése, 

- 90. §--ának elfogadásához az Alkotmány 62. § (2) bekezdése,  
- 91. §-ának, valamint a 128. § (1) bekezdés d) pontjának elfogadásához az Alkotmány 

59. § (2) bekezdése,  
- 92. §-ának, valamint a 128. § (1) bekezdés a) pontjának elfogadásához az Alkotmány 

69. § (4) bekezdése, 
- 93. §-ának, valamint a 128. § (1) bekezdés c) pontjának elfogadásához az Alkotmány 

65. § (2) bekezdése,  
- 127. § (1) bekezdésének elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (4) bekezdése, 
- 128. § (1) bekezdés b) pontjának elfogadásához az Alkotmány 71. § (3) bekezdése 

alapján. 
 

 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
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1. Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 3. § (6) bekezdésének az elhagyását 

javasolja: 
 

„ [(6) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, a külpolitikáért 
felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter – a 
közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme érdekében – meghatározza azokat az eseteket, 
amikor más schengeni állam vízumkiadó hatósága a három hónapot meg nem haladó 
tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőzően a központi vízumhatósággal egyeztet.]” 
 

T/1299/5/2. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/5/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

2. Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdés a) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy jogszerű tartózkodása alatt a családtag 
jogállásával rendelkezik, azzal a kivétellel, hogy tartózkodási jogát e jogcímen nem tartja meg  

a) a magyar állampolgár halála vagy állampolgárságának megszűnése esetén, 
b) az EGT-állampolgár halála, tartózkodási jogának megszűnése esetén, vagy ha az 

EGT-állampolgár a tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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3. Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának a következő tartalmi és 

szerkezeti módosítását javasolja: 
 

„11. § (1) A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási joga 
az EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár halála esetén családtagként fennmarad, 
amennyiben 

(2) [Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási joga fennmaradásának további 
feltétele, hogy a családtag] 

a) keresőtevékenységet folyta[sson]t,  
b) elegendő forrással rendelkez[zen]ik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy 

tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére, 
és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult [legyen] 
az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok 
rendelkezései szerint maga gondoskod[jon] ik, vagy 

c) olyan személy családtagjaként gyakorolja tovább a tartózkodási jogát, aki az a) vagy 
b) pontban foglalt feltételeket teljesíti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

4. Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdés b) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Állandó tartózkodásra jogosult / 
 
„b) a magyar állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását 

megelőzően legalább két éve megkötötték, és azóta életközösségük folyamatosan fennáll.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 



 5 

5. Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„21. § (1) Az EGT-állampolgár három hónapot meghaladó tartózkodás esetén – [a 
beutazástól számított három hónapon belül] legkésőbb a beutazástól számított 
kilencvenharmadik napon – köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni. 
A tartózkodás bejelentésekor be kell mutatni, illetve csatolni kell a tartózkodási feltételek 
fennállását igazoló – külön jogszabályban meghatározott – okiratokat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

6. Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 86. §-át új (6) bekezdéssel 

javasolja kiegészíteni. 
 

„86. § (6) Felhatalmazást kap az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, 
a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 
miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg azokat az eseteket, amikor – a közbiztonság és a 
nemzetbiztonsági védelme érdekében – más schengeni állam vízumkiadó hatósága a három 
hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőzően a központi 
vízumhatósággal egyeztet.”” 

T/1299/5/1. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/5/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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7. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 87. §-át új (3) bekezdéssel 

javasolja kiegészíteni: 
 

/87. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
(2) E törvény 3. § (6) és (7) bekezdése a Magyar Köztársaságot a schengeni vívmányok 

teljeskörű alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon lép 
hatályba./ 

 
„(3) A Magyar Köztársaságot a schengeni vívmányok teljeskörű alkalmazására 

felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon e törvény 4. § (1) bekezdésében az „a), 
c) és e) pontjában” szövegrész helyébe az „a), valamint c)-e) pontjában” szöveg lép. 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
- az Ifjúsági  biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 

 
Budapest, 2006. december 4. 

 
 
 
 

Dr. Avarkeszi Dezső s.k., 
az Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottság elnöke 

Balog Zoltán s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 
 
 

Dr. Lázár János s.k., 
a Honvédelmi és rendészeti 

bizottság elnöke 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s.k., 
az Ifjúsági, szociális 

és családügyi bizottság elnöke 
 
 
 


