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A Házszabály 94.§ (1) bekezdése alapján „a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról" szóló T/1300 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 16.§-ának, 19.§-ának és 20.§-ának, továbbá 23 .§-ának alábbi módosítását
javaslom :

„16:§

Módosító iavaslat

(1) Az érvényes tartózkodási vízummal vagy nemzeti vízummal rendelkező harmadik országbeli
állampolgár a vízumban foglalt tartózkodási idő lejártát követően a Magyar Köztársaság területén
történő tartózkodásra - ha e törvény másként nem rendelkezik - tartózkodási engedéllyel jogosult.
(2) A tartózkodási engedély három hónapot meghaladó, de legfeljebb [öt] kettő év határozott
időtartamú tartózkodásra jogosít a Magyar Köztársaság területén .
(3) A tartózkodási engedély - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - két évvel meghosszabbítható .

19 . §

(1) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt az a
harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási vízummal, tartózkodási, bevándorlási,
letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgár, illetve külön törvény szerinti tartózkodási kártyával
vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező személy (a továbbiakban e § alkalmazásában :
családegyesítő) családtagja .
(2) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt
kaphat
a) a menekültként elismert személy családtagja, valamint
b) a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja .
(3) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt
kaphat a családegyesítő vagy házastársa, illetve a menekültként elismert személy
a) eltartott szülője, ha a származás szerinti országban nem részesül megfelelő családi támogatásban ;
b) testvére és egyenesági rokona, ha egészségi állapota miatt képtelen önmagáról gondoskodni .
(4) A menekültként elismert személy házastársa családegyesítési célú tartózkodási vízumot, öletve
tartózkodási engedélyt akkor kaphat, amennyiben a házasságot a menekültként elismert személy



Magyar Köztársaság területére történő beutazását megelőzően kötötték .
(5) A családegyesítő házastársa nem kaphat tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt, ha
a családegyesítő másik házastársa a családi együttélés biztosítása érdekében kiadott tartózkodási
vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik .
(6) A családtag - amennyiben más jogcímen nem szerzett tartózkodási jogosultságot - további
tartózkodásra jogosult, ha a tartózkodási engedélye első ízben történő kiadásától számított öt év
eltelt, vagy a családegyesítő, illetve a menekültként elismert személy halála esetén, ha a tartózkodás
feltételei biztosítottak .
(7) A tartózkodási vízummal, nemzeti vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgár Magyar Köztársaság területén született harmadik országbeli
állampolgár gyermeke részére családi együttélés céljából tartózkodási engedélyt kell kiállítani .
(8) A (9) bekezdésben foglalt kivétellel a családegyesítési célú tartózkodási engedély érvényességi
ideje (öt] kettő év, amely alkalmanként [öt] három évvel meghosszabbítható .
(9) A családegyesítés céljából kiadott tartózkodási vízum, illetve tartózkodási engedély érvényességi
ideje nem haladhatja meg a családegyesítő tartózkodási vízumának, illetve tartózkodási
engedélyének érvényességi idejét .

20. §

(1) Keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt az a
harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy
a) jogszabályban meghatározott foglalkoztatási jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére
és vele alá-fölérendeltségi kapcsolatban munkát végezzen ;
b) jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson ;
c) a b) pont hatálya alá nem tartozó esetben, gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb -
jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként,
vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végezze tevékenységét .
(2) Az (1) bekezdés szerinti keresőtevékenységet - ha e törvény másképpen nem rendelkezik - az a
harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki
a) szezonális munkavállalási vízummal vagy
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá az, aki
c) keresőtevékenység folytatása céljából,
d) családegyesítés céljából,
e) tanulmányi célból kiadott
tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik .
(3) A tanulmányi célú tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy
órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon
végezhet teljes munkaidőben .
(4) A keresőtevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje
legfeljebb [öt] kettő év, amely alkalmanként legfeljebb [öt] kettő évvel meghosszabbítható .
(5) Munkavállalási engedélyhez kötött tevékenység esetén a tartózkodási vízum, illetve a
tartózkodási engedély érvényességi ideje a munkavállalási engedély érvényességi időtartamához
igazodik .

23 . §

(1) Hivatalos célból tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli
állampolgár kaphat, aki
a) diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más kiváltságot és mentességet élvező személyként
vagy családtagjaként ;



b) külföldi állam vagy állami szerv, illetve nemzetközi szervezet hivatalos küldöttségének tagjaként ;
c) sajtótudósítóként;
d) nemzetközi szerződés, illetve nemzetközi kulturális, oktatási, tudományos együttműködés,
valamint kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében tanulmányi, oktatási, tudományos,
képzési, továbbképzési célból ;
e) nemzetközi szerződés alapján a Magyar Köztársaságban működő tudományos, oktatási, kulturális
intézmények személyzetének tagjaként vagy ezen intézmények tevékenységi körében beutazó
személyként
kíván a Magyar Köztársaság területén tartózkodni .
(2) A hivatalos célú tartózkodási engedély érvényességi ideje a hivatalos szolgálat vagy a képzés,
továbbképzés időtartamával egyezik meg, de legfeljebb [öt] három év, amely alkalmanként a
hivatalos szolgálat vagy képzés, továbbképzés érvényességi idejéhez igazodó időtartammal, de
legfeljebb [öt] három évvel meghosszabbítható ."

Indokolás

Meglátásom szerint a törvénytervezetben szereplő az öt évre szabott tartózkodási engedélyek túl
liberális szabályozást engedélyeznek a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodásával
kapcsolatosan .

A keresőtevékenység folytatása céljából eddig 1-2 évre lehetett kiadni a tartózkodási engedélyt,
ezzel az emeléssel teljesen parttalanná válik az elbírálás . Az üzleti életben folyamatos változások
zajlanak, hogyan ellenőrizhető ilyen esetben a külföldi megélhetése és lakhatása, ha csak 5 évente
jelenik meg az idegenrendészeti szervek előtt? A munkavállalónál a lakhatás biztosítottságának
vizsgálata is szinte lehetetlenné válik ebben az esetben. Nyilvánvalóan vannak olyan külföldiek (p1 . :
nagy cégek Európán kívüli vezérigazgatói), akik esetében az 5 éves időtartam elfogadható, de nincs
értelme egy maroknyi személy miatt teljes mértékig kinyitni a kapukat. A visszaélési lehetőségek
mellett a létszámhiány, a leépítések és átszervezések is a nagyobb érvényességi idő felé fogja tolni
az eljáró szerveket .

A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest több időt hagyna a tartózkodási engedélyekre, ám
a törvénymódosításban szereplő öt éves intervallumot a fentiek alapján indokolatlannak tartom .

Budapest, 2006 . november 27 .

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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