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T/1300/27. szám 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

 
 

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

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

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/1300/24. sz. ajánlással.) 

 
 
 
 
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/1300/25-26. számú kapcsolódó 

módosító javaslatokat. 
 
 
 
 Az Emberi jogi és a Honvédelmi bizottság 2006. december 11-i ülésére vette 
napirendjére a módosító indítványok megtárgyalását. 
 
 
 
 
 



-  2  - 

 
 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, illetve kapcsolódó módosító javaslatoknak az 
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „ igen” szavazata 
szükséges. 
 

 

 
1.  Dr. Avarkeszi Dezső képviselő – kapcsolódva dr. Kontrát Károly képviselő 

T/1300/19. számú módosító indítványához (T/1300/24. számú ajánlás 13. pontja) –  
a törvényjavaslat 30. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(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 harmadik országbeli 
állampolgárnak le kell adnia. A leadott igazolást meg kell küldeni a kiállító hatóságnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

2.  Dr. Avarkeszi Dezső képviselő – kapcsolódva saját T/1300/23/3. számú módosító 
indítványához (T/1300/24. számú ajánlás 33. pontja) – a törvényjavaslat 115. §-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 légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ltv.)  
a következő 27/B. §-sal egészül ki: 
 
 „27/B. § (1) A személyszállítást végző légifuvarozó – az illegális bevándorlás elleni 
hatósági intézkedések elősegítése céljából – az utas vagy megbízottja, illetve 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 utas az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat köteles a 
légifuvarozó számára hozzáférhetővé tenni. 
 
 (3) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) bekezdésben meghatározott esetben 
az ott felsorolt adatokkal együtt az alábbi adatokat kezeli: 
 
 a) a légijárművön szállított utasok létszámát; 
 
 b) a repülési tervben feltüntetett hívójelet; 
 
 c) a tervezett indulási és – a célállomásra történő – érkezési időt. 
 
 (4) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) bekezdés szerinti adatokat a 
légijármű indulását megelőző 345. naptól a légijármű utolsó célállomáshelyére történő 
beérkezésétől számított 24 óráig kezelheti, továbbíthatja, ha az adattovábbítás törvényi 
feltételei az adatot igénylőnél fennállnak, ennek elteltével az adatokat törölni kell. 
 
 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok – az utas kezdeményezése alapján – 
mindaddig megváltoztathatók, amíg az érintett járatra történő utasfelvételi eljárás be nem 
fejeződik. 
 
 (6) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) és (3) bekezdésben meghatározott 
adatokat egyedi adatigénylés alapján továbbíthatja a határforgalom-ellenőrzésért felelős 
szervnek, amennyiben a személyszállítást végző légifuvarozó nem valamely schengeni 
határátlépési állam területéről szállít utasokat a Magyar Köztársaság területére. 
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 (7) Amennyiben a személyszállítást végző légifuvarozó nem valamely schengeni 
határátlépési állam területéről szállít utasokat, az (1) bekezdésben, valamint a (3) bekezdésben 
meghatározott adatokat – egyedi adatigénylés alapján – az utasok repülésre történő 
bejelentkezésének befejezésétől továbbítja a légijármű célállomása szerinti, schengeni 
határátlépési állam határforgalom-ellenőrzésért felelős szervének. 
 
 (8) A személyszállítást végző légifuvarozó köteles az utasokat az adatok felvételével 
egyidejűleg tájékoztatni az adatok kezelőjéről és az esetleges adatfeldolgozójáról, a róla 
kezelt adatokról való tájékozódás és az adatok helyesbítésének jogáról, valamint arról, hogy 
adatait mely szervnek és milyen célból továbbíthatja.” 
 
 (2) Az Ltv. 74/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
 [Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] 
 
 „d) a Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal 
kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről, 3. és 6. cikk.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1300/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. december 6. 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 


