
_____________________ 
T/1300res.doc 

T/1300/24. szám 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  
szóló T/1300. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: 

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

civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), valamint a Honvédelmi 

és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Honvédelmi bizottság) megvitatta a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló, T/1300. számon 

beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1300/4-23. számú módosító 

javaslatokat. 
 
 A törvényjavaslat: 
 

– 1-108. §-ainak, 109. § (3)-(5) bekezdéseinek, 109. § (6) bekezdés a) és c) 
pontjainak, 110. és 114. §-ának (Alkotmány 58. § (3) bekezdése); 
 

 – 109. § (6) bekezdés e) pontjának (Alkotmány 58. § (3) bekezdése és 69. § (4) 
bekezdése); 
 

 – 112. §-ának (Alkotmány 40/A. § (4) bekezdése); 
 

 – 113. §-ának (Alkotmány 65. § (2) bekezdése); 
 

 és az ahhoz benyújtott módosító javaslatoknak az elfogadásához a jelenlévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának „ igen” szavazata szükséges. 
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 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Hőr. tv.:  a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 

 
 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 
bizottság 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. 

 

 
1.  Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 2. § l) pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "l) meghívó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 
[rendelkező] szervezet, aki, illetve amely hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére – a 
Magyar Köztársaság területén történő tartózkodása időtartamára – szállást biztosít, eltartásáról 
gondoskodik, továbbá – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi 
ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezi." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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2.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 9. § (7) bekezdésének  
az elhagyását javasolja: 
 
 "[(7) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, a külpolitikáért 
felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter – 
a közbiztonság és a nemzetbiztonsági 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/1300/14. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 29. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

3.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 16. § (2)-(3) bekezdése helyébe  
a következő rendelkezést és új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "16. § (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 év 
határozott időtartamú tartózkodásra jogosít a Magyar Köztársaság területén.]  
A tartózkodási engedély érvényessége a kérelemben foglalt időtartamig, de legfeljebb  
– a (4) és (5) bekezdésekben foglalt kivétellel – két évre szól, és alkalmanként  
– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb két évvel meghosszabbítható. 
 
 (3) [A tartózkodási engedély – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – 
meghosszabbítható.] Ha a tartózkodás célja munkavégzés vagy más jövedelemszerző 
tevékenység, a tartózkodási engedély első alkalommal legfeljebb négy évre adható ki. 
 
 (4) A szakképzés, szakmai továbbképzés céljából beutazó külföldi tartózkodási 
engedélye a tanulmányok folytatásáig, legfeljebb azonban egy évre adható ki, és alkalmanként 
legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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4.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A tartózkodási engedély három hónapot meghaladó, de legfeljebb [öt]  három év 
határozott időtartamú tartózkodásra jogosít a Magyar Köztársaság területén." 
 

T/1300/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 9., 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

5.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 16. § (2)-(3) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(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." 
 

T/1300/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 10., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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6.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 19. §-át új (3) bekezdéssel történő 
kiegészítését, valamint (3) bekezdése a) pontjának és (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "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) A menekültként elismert személyhez történő családegyesítés nem tagadható meg 
pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat fennállásának igazolására okirat nem áll 
rendelkezésre. 
 
 [(3)] (4) 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)] (5) A menekültként elismert személy házastársa családegyesítési célú 
tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt akkor kaphat, amennyiben a házasságot a 
menekültként elismert személy Magyar Köztársaság területére történő beutazását megelőzően 
kötötték. 
 
 [(5)] (6) 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)] (7) 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)] (8) 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. 
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 [(8)] (9) A [(9)] (10) bekezdésben foglalt kivétellel a családegyesítési célú 
tartózkodási engedély érvényességi ideje öt év, amely alkalmanként öt évvel 
meghosszabbítható. 
 
 [(9)] (10) A családegyesítés céljából kiadott tartózkodási vízum, illetve tartózkodási 
engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg a családegyesítő tartózkodási vízumának, 
illetve tartózkodási engedélyének érvényességi idejét." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

7.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 19. § (8) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(8) A (9) bekezdésben foglalt kivétellel a családegyesítési célú tartózkodási engedély 
érvényességi ideje [öt]  három év, amely alkalmanként [öt]  három évvel meghosszabbítható." 
 

T/1300/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 9., 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

8.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 19. § (8) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(8) A (9) bekezdésben foglalt kivétellel a családegyesítési célú tartózkodási engedély 
érvényességi ideje [öt]  kettő év, amely alkalmanként [öt]  három évvel meghosszabbítható." 
 

T/1300/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 10., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

9.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 20. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A keresőtevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély 
érvényességi ideje legfeljebb [öt]  három év, amely alkalmanként legfeljebb [öt]  három évvel 
meghosszabbítható." 
 

T/1300/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 7., 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

10.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 20. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A keresőtevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély 
érvényességi ideje legfeljebb [öt]  kettő év, amely alkalmanként legfeljebb [öt]  kettő évvel 
meghosszabbítható." 
 

T/1300/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 8., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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11.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(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." 
 

T/1300/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 7., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat szövege azonos az ajánlás következő pontjában foglalt módosító 
javaslattal, de az összefüggésekre tekintettel külön pontban kellett szerepeltetni. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

12.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(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." 
 

T/1300/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 8., 10. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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13.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdése  

c) pontjának és (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /30. § (1) Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik 
országbeli állampolgárt,/ 
 
 "c) aki azért tartózkodik a jogszerű tartózkodás időtartamát meghaladóan a Magyar 
Köztársaság területén, mert kiutazását humanitárius, keresőtevékenységével összefüggő, nem 
önhibájából eredő személyes vagy elháríthatatlan ok fennállása akadályozza;" 
 
 "(5) Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kizárólag a Magyar Köztársaság 
területén történő tartózkodásra jogosít, ki- és visszautazást nem tesz lehetővé, a harmadik 
országbeli állampolgár kiutazásakor érvényét veszti, és azt kilépéskor a külföldinek le kell 
adnia. A leadott igazolást meg kell küldeni a kiállító hatóságnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

14.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "34. § (1) Az Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 
2003/109/EK irányelv alapján kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK 
tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési 
engedélyt kaphat, ha 
 
 a) keresőtevékenység folytatása céljából, kivéve a szezonális munkavállalás esetét,  
 
 b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy 
 
 c) egyéb, igazolt célból  
 
 kíván a Magyar Köztársaság területén tartózkodni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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15.  Karsai Péter és Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 40. §-át  
megelőző címnek, 40. § (1) bekezdésének a következő módosítását, valamint  
(2) bekezdésének és (3) bekezdése felvezető szövegének az elhagyását javasolja: 
 

"A beléptetés megtagadása [és a visszairányítás] 
 

40. § 
 
 (1) [A határforgalmat ellenőrző] Az idegenrendészeti 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 [megtagadhatja] megtagadja és a 65. §-ban meghatározott esetekben 
kitoloncolja[.]  
 
 [(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)] (2) 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)] (3) A beléptetés megtagadásával szemben fellebbezésnek nincs helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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16.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdésének  
a következő módosítását, valamint (2) bekezdésének és (3) bekezdése felvezető szövegének 
az elhagyását javasolja: 
 
 "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 – visszairányítja[.] 
 
 [(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)] (2) 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)] (3) A beléptetés megtagadásával szemben fellebbezésnek nincs helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

17.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésének  
a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A kötelezettség teljesítésére [legalább hét,] legfeljebb harminc napos határidőt 
kell biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

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

 
 
 

18.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdését  
új i) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) Az idegenrendészeti hatóság idegenrendészeti kiutasítást és beutazási és 
tartózkodási tilalmat, illetve ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgár esetén önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendelhet el azzal a harmadik 
országbeli állampolgárral szemben/ 
 
 "i) aki a kiszabott helyszíni bírságot, vagy szabálysértési bírságot az előírt határidőig 
nem fizette meg, illetve annak behajtására nincs lehetőség vagy sikertelen volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "53. § (1) A többszöri eljárás megakadályozása, valamint a személyazonosság 
megállapítása céljából a Magyar Köztársaság területének elhagyására kötelező, az 
idegenrendészeti kiutasítást [vagy] a kijelölt helyen való tartózkodást, a beutazási és 
tartózkodási tilalmat, valamint idegenrendészeti őrizetet elrendelő, illetve a bírósági 
kiutasítást végrehajtó hatóság rögzíti a harmadik országbeli állampolgár arcképmását, 
valamint ujjnyomatát." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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20.  Karsai Péter és Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdése 

felvezető szövegének a következő módosítását és új f) ponttal  történő kiegészítését javasolja: 
 
 "54. § (1) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasítás végrehajtásának biztosítása 
érdekében, illetve a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésének eseteiben 
idegenrendészeti őrizetbe veheti azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki 
 
 a) a hatóság elől elrejtőzött, vagy a kiutasítás végrehajtását más módon akadályozza; 
 
 b) a távozást megtagadja, vagy más alapos ok miatt feltehető, hogy a kiutasítás 
végrehajtását késlelteti vagy meghiúsítja; 
 
 c) a kötelező tartózkodásra kijelölt helyen az előírt magatartási szabályokat súlyosan 
vagy ismételten megsértette;  
 
 d) a számára előírt megjelenési kötelezettségét felszólításra sem teljesítette, és ezzel 
akadályozza az idegenrendészeti eljárás lefolytatását; 
 
 e) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés büntetésből 
szabadult; 
 
 f) fogva tartása a kitoloncolás vagy nemzetközi szerződésben foglalt személyátadás 
eredményes végrehajtása érdekében szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

21.  Karsai Péter és Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 61. § (3) bekezdése  
e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az őrizetben lévő harmadik országbeli állampolgár jogosult:/ 
 
 "e) [a külön jogszabályban meghatározottak szerint] vallásának gyakorlására;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 



-  14  - 

22.  Karsai Péter és Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "65. § (1) A [visszairányítást] beléptetés megtagadást, illetve a kiutasítást elrendelő 
bírósági vagy idegenrendészeti hatósági határozatot hatósági kísérettel (a továbbiakban: 
kitoloncolás) kell végrehajtani, ha a harmadik országbeli állampolgár 
 
 a) szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés 
büntetésből szabadult; 
 
 b) idegenrendészeti őrizet alatt áll; 
 
 c) kiutazásának ellenőrzése a nemzetbiztonság, nemzetközi szerződésben vállalt 
kötelezettség érvényesítése, illetve a közbiztonság vagy a közrend védelme érdekében 
szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 

23.  Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 67. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki a magyarországi tartózkodás 
jogszerűségét vagy személyazonosságát hitelt érdemlően nem tudja igazolni, illetve az e 
törvényben foglalt szabályokat megsérti az idegenrendészeti hatósághoz elő kell állítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

24.  Karsai Péter és Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 67. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Ha az előállítás időtartama alatt a harmadik országbeli állampolgár 
tartózkodásának jogcíme vagy a harmadik országbeli állampolgár személyazonossága nem 
állapítható meg, a harmadik országbeli állampolgárral szemben legfeljebb tizenkét óra 
időtartamra [– külön törvényben meghatározott –] visszatartás intézkedést kell alkalmazni, 
amely ellen panasznak van helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

25.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 70. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "70. § (1) A [légi fuvarozót] légifuvarozót a határforgalmat ellenőrző hatóság – külön 
jogszabályban meghatározott –közrendvédelmi bírsággal sújtja, amennyiben a [légi fuvarozó] 
légifuvarozó – a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegve – nem 
szolgáltat adatot azokról az utasokról, akiket nem az Európai Unió valamely tagállamának 
vagy valamely schengeni állam területéről szállít a Magyar Köztársaság területére. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a [légi 
fuvarozó] légifuvarozó hiányos adatokat vagy – az elvárható gondosság tanúsítása hiányában 
– valótlan adatot továbbít." 
 

T/1300/4/1., /2., /3a. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27. és 30. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

26.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 77. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy jogi segítséget vegyen 
igénybe[, illetve, hogy igénye szerint elfogadja valamely jogvédelemmel rendszeresen 
foglalkozó bejegyzett társadalmi szervezet ingyenes jogi segítségét]." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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27.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 102. § (2) bekezdése c) pontjának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az idegenrendészeti hatóság a légi úton történő kiutasítás céljából történő 
átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a 
harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezelheti:/ 
 
 "c) a kiutasítás végrehajtásához igénybevett [légi járat]  légijárat (-járatok) adatai 
(járatszám, indulási és érkezési hely, az indulás és érkezés ideje);" 
 

T/1300/4/1., /2., /3a. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25. és 30. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

28.  Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 109. § (6) bekezdését  
új f) ponttal  javasolja kiegészíteni: 
 
 /(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "f) a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 1. §-a, a 4. §  
(1) bekezdés 2., 4. és 6. pontja, a 13. § (2) bekezdésében a „vonaton vagy hajón” szövegrész, 
valamint a 13. § (3) bekezdése." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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29.  Dr. Kontrát Károly  képviselő a törvényjavaslat 111. §-át új (6) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(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/1300/14. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

30.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 112. § (1) bekezdésében a Hőr. tv. 4. §  
(1) bekezdése 16. pontjának és a 112. § (3) bekezdésben a Hőr. tv. 62. § (1) bekezdése  
k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /112. § (1) A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény (a 
továbbiakban: Hőr. tv.) 4. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:/ 
 
 "16. [légi fuvarozó] légifuvarozó: az, aki a [légi közlekedésről]  légiközlekedésről 
szóló törvényben meghatározott gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére 
jogosult." 
 
 
 /(3) A Hőr. tv. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A Határőrség a feladatainak ellátása érdekében az általa törvény alapján kezelhető 
adatokat veheti át:/ 
 
 "k) a személyszállítást végző [légi fuvarozóknak] légifuvarozóknak a [légi 
közlekedésről]  légiközlekedésről szóló törvény alapján kezelt adatokat tartalmazó 
adatbázisaiból," 
 

T/1300/4/1., /2., /3a. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25. és 27. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1300/4/3a. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

31.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 112. § (4) bekezdésének – a Hőr. tv. 
65/A. §-át érintően – elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) A Hőr. tv. a következő 65/A. §-sal egészül ki: 
 
 „65/A. § (1) A Határőrség határforgalom-ellenőrzést végrehajtó szerve a 
határforgalom-ellenőrzés során – az illegális bevándorlás elleni hatósági intézkedések 
elősegítése céljából – az utasok repülésre történő bejelentkezése befejezésének 
időpontjától jogosult a személyszállítást végző légi fuvarozótól a (2) bekezdésben 
felsorolt adatokat kérni azokról az utasokról, akiket nem az Európai Unió valamely 
tagállamának vagy a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő 
beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 6. cikke alapján az Európai Unió Tanácsával kötött, a 
schengeni vívmányok végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében való 
részvételéről szóló megállapodásban részes állam területéről szállít a személyszállítást 
végző légi fuvarozó a Magyar Köztársaság területére. 
 
 (2) A Határőrség határforgalom-ellenőrzést végrehajtó szerve az (1) bekezdés 
alapján a következő adatokat kezeli: 
 
 a) az utas családi és utónevét, születési idejét, állampolgárságát, illetve hontalan 
státuszát, úti okmányának számát és típusát, az indulási állomást, 
 
 b) a légi járművön szállított utasok létszámát, 
 
 c) a repülési tervben feltüntetett hívójelet, 
 
 d) a Magyar Köztársaság területére történő beutazási határátkelőhelyet, 
 
 e) a tervezett indulási és – a célállomásra történő – érkezési időt. 
 
 (3) A Határőrség határforgalom-ellenőrzést végrehajtó szerve a (2) bekezdésben 
felsorolt adatokat a határforgalom-ellenőrzés végrehajtásának céljából átmeneti 
állományba menti. Az átmeneti állományt, az utas beléptetését vagy beléptetésének 
megtagadását, illetve visszautasítását követően, de legkésőbb az adatok átvételétől 
számított 24 órán belül törölni kell, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy arra a 
Határőrségnek e törvény 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
idegenrendészeti és a 22. § (2) bekezdésében meghatározott bűnüldözési feladatainak 
végrehajtásához szüksége van.”] 
 
 [(5)] (4) A Hőr. tv. 83. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
 
 [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:] 
 
 „f) a Határőrség objektumőrizettel, illetve objektumvédelemmel kapcsolatos 
feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat.” 
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 [(6)] (5) A Hőr. tv. 87. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 
§ jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik: 
 
 „(2) E törvény a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó 
kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi irányelvnek való részleges 
megfelelést szolgálja.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/4/3b. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

32.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 115. §-ának – a légi közlekedésről szóló 
1995. évi XCVII. törvény 74/A. § (2) bekezdését érintően – elhagyását javasolja: 
 
 "[115. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74/A. §-a a következő 
(2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) 
bekezdésre változik: 
 
 „(2) E törvény 27/A. §-a a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok 
közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi 
irányelv 3. és 6. cikkének való megfelelést szolgálja.”] " 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/4/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

33.  Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 15. §-a helyébe  
– a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 27/B. §-át, 
valamint 74/A. § (2) bekezdését érintően – a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "[115. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74/A. §-a a következő 
(2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) 
bekezdésre változik: 
 
 „(2) E törvény 27/A. §-a a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok 
közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi 
irányelv 3. és 6. cikkének való megfelelést szolgálja.”]  
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 (1) A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ltv.)  
a következő 27/B. §-sal egészül ki: 
 

 „27/B. § A személyszállítást végző légifuvarozó – az illegális bevándorlás elleni 
hatósági intézkedések elősegítése céljából – az utas vagy megbízottja, illetőleg a 
személyszállítást végző légifuvarozó megbízásából jegyértékesítést végző szolgáltató 
adatszolgáltatása alapján az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni 
vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 6. cikke 
alapján az Európai Unió Tanácsával kötött, a schengeni vívmányok végrehajtásában, 
alkalmazásában és fejlesztésében való részvételéről szóló megállapodásban részes állam  
(a továbbiakban együtt: schengeni határátlépési állam) területére beutazó utas alábbi 
személyes adatait kezeli: 
 

 a) a családi és utónevét; 
 

 b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát; 
 

 c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját; 
 

 d) a születési idejét; 
 

 e) a schengeni határátlépési állam területére történő beutazási határátkelőhelyet; 
 

 f) az indulási, a tranzit- és a célállomást.” 
 

 (2) Az Ltv. 74/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg  
a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik: 
 

 „(2) E törvény 27/A. §-a a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére 
vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi irányelv 3. és 6. 
cikkének való megfelelést szolgálja.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/23/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 
- a Honvédelmi 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 
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