
T/1299/14. 

 
 

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 

 
 

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

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

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/1299/11. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 

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

Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, megvitatta a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, T/1299. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1299/12-13. számú 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

Az Európai ügyek bizottsága és az, Ifjúsági bizottság – feladatkörét érintő módosító 
indítványok hiányában – nem vette napirendjére az ajánlásban foglaltak megvitatását. 
 

Az Emberi jogi bizottság és a Honvédelmi bizottság a 2006. december 11-i ülésére 
vette napirendjére a módosító indítványok megvitatását. 
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1. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő –- kapcsolódva dr. Kontrát Károly képviselő 

T/1299/7. számú módosító indítványához (a T/1299/11. sz. ajánlás 5. pontja) – a 

törvényjavaslat 22. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„22. § (1) A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát az eljáró hatóság által kiállított okmány (a továbbiakban: 
tartózkodási kártya) tanúsítja, amelynek kiadását legkésőbb a beutazástól vagy a tartózkodási 
jogot megalapozó tény keletkezésétől számított [három hónapon belül] kilencvenharmadik 
napon kell kérelmezni. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni, illetve csatolni kell a 
tartózkodási feltételek fennállását igazoló – külön jogszabályban meghatározott – okiratokat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/12. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

2. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő –- kapcsolódva dr. Kontrát Károly képviselő 

T/1299/5. számú módosító indítványához (a T/1299/11. sz. ajánlás 6. pontja) – a 

törvényjavaslat 87. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) E törvény 3. § (6) [és (7)] bekezdése, valamint 86. § (6) bekezdése a Magyar 
Köztársaságot a schengeni vívmányok teljeskörű alkalmazására felhatalmazó tanácsi 
határozatban meghatározott napon lép hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1299/13. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2006. december 5. 
 
 
 

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

és ügyrendi bizottság elnöke 
 


