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Az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a

a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges ,
valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról

szóló T/12614. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelend ő a T/12614/11 . sz. egységes javaslattal . )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozás a
érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények

módosításáról szóló, T/12614/11 . számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahho z

benyújtott T/12614/12 . számú zárószavazás elő tti módosító javaslatot .

Az ajánlásban használt rövidítések :
Harmtv. :

	

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007 . évi II . törvény

Met. :

	

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
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1 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. §-át új (4)-(5) bekezdéssel – a Harmtv.
35. § (la) bekezdését és a 37. § (1) bekezdés c) pontját érintően – kiegészíteni javasolja :

(4) A Harmtv. 35. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az (1) bekezdés e) pontja alapján előterpesztett nemzeti letelepedési engedély
kiadására irányuló eljárásban – a törvényben meghatározott személyes megjelenés i
kötelezettség kivételével – a jogi képviselet kötelez ő .”

(5) A Harmtv. 37.	 (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

((A	 letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási engedélyt az idegenrendészet i
hatóság visszavonhatja, ha)

„c) a harmadik országbeli állampolgár Magyarországterületét hat hónapnál hosszabb
ideig elhagyta, kivéve, ha a nemzeti letelepedése a 35 .i(1) bekezdése)pontja alapján került
engedélyezésre .”

Indokolás : Lásd a T/12614/12/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

15. § (1) A menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Met.)a
következő VI/A. Fejezettel egészül ki :

„VI/A.Fejezet

ANEMZETKÖZI VÉDELEMBEN RÉSZESÍTETT SZEMÉLY TÁRSADALMI
BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

32/C. § (1) A menekült vagy oltalmazott társadalmi beilleszkedésének el ősegítéséta
menekültügyi hatóság – a menekült vagy az oltalmazott lakóhelye szerinti település i
önkormányzat a családsegítést nyújtó szolgáltató, vagy intézmény (a továbbiakban :
családsegítő szolgálat) közreműködésével – az e törvényben meghatározott integráció s
szerződés és integrációs támogatás formájában biztosítja . A feladat ellátását részben vagy
egészben e fejezetben foglalt rendelkezéseknek megfelel ően civil szervezet is biztosíthatja .

(2) A menekültügyi hatóság a menekülttel vagy oltalmazottal kérelmére, rászorultság a
esetén integrációs szerződést köt .

(3) Az integrációs szerződésben meghatározott támogatást a menekültügyi hatósá g
folyósítja.
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(4) Az integrációs szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat — a (3) bekezdésbe n
meghatározott kivétellel — a családsegít ő szolgálat biztosítja. Az integrációs szerződésben
foglaltak teljesülésének elősegítése céljából a családsegítő szolgálat szociális gondozót jelö l
ki, aki az integrációs szerz ődés időtartama alatt az integrációs szerz ődésben meghatározottak
szerint segíti a menekült vagy az oltalmazott társadalmi beilleszkedését . Az integrációs
szerződésben meghatározott feladatok teljesítését a menekültügyi hatóság ellen őrzi .

(5) Az integrációs szerződés megkötésére irányuló kérelem a menekültkénti vagy
oltalmazottkénti elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított 4 hónapon belül
terjeszthető elő . Az integrációs szerződés időbeli hatálya az elismeréstő l számított két évig
terjedhet .

(6) Ha a menekült vagy oltalmazott
a) az (5) bekezdésben meghatározott határid őig az integrációs szerz ődés megkötése

érdekében nem nyújt be kérelmet,
b) az integrációs szerződésben megjelölt település területéről az integrációs szerz ődés

időtartama alatt — az e törvényben meghatározott eseteket kivéve — elköltözik, vag y
c) a számára az integrációs szerz ődés alapján nyújtott támogatás folyósítását, illetve

szolgáltatások biztosítását e törvény alapján megszüntetik ,
menekült vagy oltalmazott jogállására tekintettel megállapított támogatásokra a 32/D .

§ (4) bekezdésében foglalt kivételével a továbbiakban nem jogosult .

(7) Az integrációs szerz ődés hatálya alatt a menekült vagy oltalmazott belföldi
lakóhelyét csak indokolt esetben változtathatja meg, így különösen akkor, ha a lakóhely
változtatása

a) munkavállalás ,
b) lakhatás biztosítása,
c) családegyesítés, vagy
d) speciális egészségügyi, szociális intézményi ellátás vagy elhelyezé s
miatt szükséges .

32/D. § (1) Az integrációs szerz ődés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetv e
szolgáltatások biztosítása felfüggeszthető , ha a menekült vagy oltalmazott

a) legalább 30 napig folyamatosan és önhibájából eredően nem teljesíti az integrációs
szerződésből rá háruló kötelezettségeket ,

b) vagyonára és jövedelmére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz ,
c) 30 napot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása szükséges, vagy
d) ellen három év vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetend ő bűncselekmény

elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

(2) Az integrációs	 szerződés alapfán nyújtott támogatás	 folyósítása,	 illetve
szolgáltatások biztosítása megszüntethető , ha

a) az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott valamely körülmény az anna k
vonatkozásában meghatározott határid őt követően is fennáll ,

b) az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott valamely körülmény miatta
támogatások folyósításának, illetve szolgáltatások biztosításának újbóli felfüggesztése váln a
szükségessé,

c) a menekültet vagy az oltalmazottat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt
jogerősen elítélik, vagy
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d)a menekült vagy oltalmazott jogállásáról lemondott vagy azt a menekültügy i
hatóság visszavonta .

(3) Az (1) bekezdésd)pontja és a (2) bekezdés c) pontja szerinti körülményeket a z
integrációs szerződésben foglaltak szerint a közigazgatási szerv felhívására a menekült vag y
oltalmazott igazolja.

(4) Az integrációs	 szerződés alapján nyújtott támogatás 	 folyósítása,	 illetve
szolgáltatások biztosítása felfüggesztésénél, illetve megszüntetésénél figyelemmel kell lenn i
arra, hogy az nem veszélyeztetheti a nemzetközi védelemben részesített 	 személy
családtagfainak helyzetét .

(5) A befogadó állomásról való kiköltözést követ ően az elismert menekült vagy
oltalmazott – rászorultsága esetén – az integrációs szerződés megkötéséig, de legfeljebb hat
hónapon keresztül havonta folyósított	 támogatásra jogosult, 	 amelynek mértéke	 a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege ."

(2) A Met . 54 .	 (3)–(4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(3) Ha ugyanaz a kérelmez ő azt követően nyújt be kérelmet, hogy korábbi kérelm e
tárgyában jogerős elutasító, illetve megszüntető döntés született, és magyar hatóság vagy
bíróság legutóbbi döntésében a visszaküldés tilalmának fennállását nem állapította meg, a
külföldit nem illetik meg az 5 . §(Dbekezdésbj-c)pontjában foglalt jogosultságok .

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem érintik a _jogszabályok alapján biztosítot t
jogosultságokat.”

(3) A Met . 83 . § (3) bekezdésa)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Azujjnyomat-adat rögzítésének és tárolásának célja )

„a)a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó	 feltételek	 és	 eljárási	 szabályok megállapításáról	 szóló
604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlításá t
szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok b űnüldöző hatóságai és az Europol
által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezésérő l, valamint
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméret ű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végz ő ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011 /EU
rendelet módosításáról szóló, 2013 . június 26-i, 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtása;”

(4) A Met . 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„85 . § (1) A menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes lakóhelye, tartózkodás i
helye vagy szálláshelye szerint illetékes járási hivatal és települési önkormányzat – aze
törvényben és külön jogszabályban meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatok ellátás a
céljából – nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult személy
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a) természetes személyazonosító adatairó l
b) lakóhelyérő l, tartózkodási helyérő l vagy szálláshelyérő l ;
c) a folyósított támogatás összegéről ; valamint
d) a folyósítás időpontjáról, visszatérítendő támogatás esetén a törlesztési határidőrő l .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az (1) bekezdés c) és d) pontjában
foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül .

(3) A támogatást folyósító szervek kezelhetik a járási hivatal és a települési
önkormányzat hatáskörébe tartozó támogatásra 'oosult személlyel közös háztartásban él ő
családtagok kereseti és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat, amennyiben a támogatá s
feltételeinek fennállása ezek alapján állapítható meg,

(4) A támogatást folyósító szervek kötelesek adatot szolgáltatni a menekültügyi
hatóság, valamint a (2) bekezdés szerinti adatok igénylésére törvényben feljogosított szervek
részére .

(5) A járási hivatal, a települési önkormányzat és a támogatást folyósító szervek a z
(1)–(3) bekezdésben meghatározott adatokat a támogatásra való jogosultság, 	 illetvea
visszafizetési kötelezettség fennállásáig kezelhetik . "

A [menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény] Met. 87. §-a a következ ő (la)
bekezdéssel egészül ki :

„(1a) Az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból a szervezett b űnözés elleni
koordinációs központ az utasadatok kockázatelemzése céljából igényelhet adatot .”

(6) A Met . 93 .	 (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Aminiszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben )

„c) határozza meg az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy
által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáér t
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáró l
szóló, 2013 . június 26-i, 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33 . cikke szerinti
korai előrejelzésre, készültségre és válságkezelésre vonatkozó rendszer működtetéséhez
szükséges adatközlésre vonatkozó részletes szabályokat és jelölje ki a felelős hatóságokat ; ”

(7) A Met . 95. § (2) bekezdés b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek :

(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg:)

„b)	 a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felel ős tagállam
meghatározására vonatkozó	 feltételek	 és	 eljárási	 szabályok megállapításáról	 szóló
604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását
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szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok b űnüldöző hatóságai és az Europo l
által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezésérő l, valamint
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméret ű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végz ő ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011 /E U
rendelet módosításáról szóló, 2013 . június 26-i, 603/2013/EU európai parlamenti és tanács i
rendelet, valamint

c) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felel ős
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló ,
2013 . június 26-i, 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ."

(8) Hatályát veszti a Met .
a)30. § (1) bekezdésa)pontja, valamint
b) 54. § (1) bekezdésében az „- a kérelem írásban történő visszavonásától eltérő okból -”
szövegrész .

Indokolás : Lásd a T/12614/12/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 21 . §-ánk a következő módosítását javasolja :

21 . § (I) Ez a törvény – a (2)–[(3)] (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetésé t
követő napon lép hatályba.

(2) A 11 . §, valamint a 24 . § 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 15. § (1)–(4) és (6)–(8) bekezdése 2014 . január 1-jén lép hatályba.

[(3)] (4) Az 1 . , a 3 . ~, a 6-10 . §, a 12. (5) bekezdése, a 13 . § (4) bekezdése, a 14. (5)
bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, valamint a [15] 16–19. § 2015 . január 1-jén lép hatályba .

Indokolás : Lásd a T/12614/12/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

4. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 24 . §-sal kiegészíteni javasolja :

24. § Nem lép hatályba az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013 . évi
XCIII. törvény 96. §-a.
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Indokolás : Lásd a T/12614/12/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . november 11 .

Dr. Cser-Palkovics András s.k.
az Alkotmányügyi, igazságügyi

és ügyrendi bizottság elnöke
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