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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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 40 . §-ának a következő módosítását javaslom :

„40. §

(1) A határforgalmat ellenőrző hatóság a három hónapot meg nem haladó időtartamú tartózkodás
céljából beutazni kívánó harmadik országbeli állampolgár államhatáron történő beléptetését a
Schengeni határ-ellenőrzési kódex rendelkezései alapján megtagad[hat]ja, és - érdekeinek
figyelembevételével-visszairányít] a
[(2) A határforgalmat ellenőrző hatóság a három hónapot meghaladó időtartamú tartózkodás
céljából beutazni kívánó harmadik országbeli állampolgár államhatáron történő beléptetését
megtagadhatja, ha nem felel meg az e törvényben meghatározott beutazási feltételeknek .
(3) A beléptetés megtagadása esetén az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli
állampolgárt - érdekeinek figyelembevételével - visszairányítja]
a) annak az országnak a területére, ahonnan érkezett ;
b) annak az országnak a területére, amely a harmadik országbeli állampolgárt visszafogadni köteles ;
c) annak az országnak a területére, ahol a harmadik országbeli állampolgár szokásos tartózkodási
helye van ;
d) bármely más államba, ahova a harmadik országbeli állampolgár beutazhat .
(4) Ha a beléptetés megtagadására azért került sor, mert a harmadik országbeli állampolgár
beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll, az e törvény alapján kiadott vízum érvénytelen .
(5) A beléptetés megtagadásával szemben fellebbezésnek nincs helye .

Indokolás

A 40. § (1) bekezdésében ( . . . államhatáron történő beléptetését a Schengeni határ-ellenőrzési kódex
rendelkezései alapján megtagadhatja) szereplő

,megtagadhatja"
kifejezés nem felel meg a

Közösségi Kódex 13 . Cikk (1) bekezdésének, helyette a „meg kell tagadni" megfogalmazás az
indokolt .

Módosító iavaslat



A beléptetés megtagadása és a visszairányítás feleslegesen két hatósághoz (határforgalmat ellenőrző
és idegenrendészeti hatóság) került telepítésre . A jogorvoslati fórumrendszer nem egyértelmű .

A 40. § (2) és (3) bekezdésében (a határforgalmat ellenőrző hatóság megtagadja a külföldi
beléptetését, az idegenrendészeti hatóság visszairányítja a külföldit) nem állapítható meg pontosan,
hogy mely szervek, milyen intézkedéseket alkalmaznak . Ezeknek a formája sem tisztázott, valamint
nincs összhangban az EGT 31 . § (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott hasonló eljárással . Ezzel
együtt nem tisztázott a két tervezetben a jogorvoslati fórumrendszer sem. Két döntéshozó hatóság
egyidejű jelenléte célszerűségi alapokon elképzelhetetlen, a 40 . § (5) bekezdésében a beléptetés
megtagadása elleni fellebbezés kizárása egyértelműen határozathozatalt feltételez, amely a Ket .
egyes kötelező elemeinek alkalmazását is jelenti (pl. tolmács), ugyanakkor nincs rendelkezés a
visszairányítás döntési formájáról és az ezzel kapcsolatos fórumrendszerről .

A tervezetben foglalt intézkedési kör önmagában nem értelmezhető, hiszen a Schengen kódex,
illetve az uniós gyakorlat sem alkalmazza ilyen esetekben a visszairányítást, minden esetben a
beutazás megtagadásáról van szó, amelyet mindig a rendvédelmi szervek hajtanak végre . Jelenleg is
sok problémát okoz a visszairányítás kifejezés használata, mivel az unió országaiban ezt a már
országhatáron illegálisan átjutott személyek egyszerű eljárás során történő eltávolítására használják .

A schengeni normák nem tesznek különbséget a beutazás megtagadásának eljárása körében abból a
szempontból, hogy a harmadik ország polgára három hónapot meghaladó, vagy annál rövidebb
időtartamú tartózkodási céllal vagy jogosultsággal rendelkezik, ez a megkülönböztetés a tervezetben
is indokolatlan, hiszen a schengeni normák a hosszabb tartózkodási céllal érkezőkre is vonatkoznak .
(40.§ (1), a schengeni határellenőrzési-kódexre utal, míg és (2) bekezdés az e törvényben
meghatározott beutazási feltételekre utal .

Budapest, 2006 . november 27.

Dr . Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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