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Módosító iavaslat

Kővér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnők úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) ООУ határozat (a

továbbiakban : Hhsz .) 40. § (1) bekezdése alapján „a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról» szóló T/1168 .

számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő.

1 . А törvényjavaslat I. §-a а következőképpen módosul:

»1• §

(1)А harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról sz бlб 2007. évi II .
törvény (a továbbiakban : Harmtv.) 28. § (7) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép :

„(7) Az (5) bekezdés szerinti jóváhagyást vissza kell vonni, kiilönősen ha а vállalkozás
szándékosan valótlan adatot szolgáltat, vagy а lejegyzési kötelezettségét megszegi[, illetve
ha а (б) bekezdéstő l eltérő ország területén közvetlenű l vagy közvetett kázreműködő
útján értékpapír értékesftési tevékenységet, vagy azt segítő bármely tevékenységet fej t
ki, illetve ha magyarországi kérelmezés esetén а vállalkozása (б) bekezdésben foglalt
jóváhagyásban szereplő állampolgársági kategóriától eltért] . Az (5) bekezdés szerinti
jóváhagvás visszavonható, haа vállalkozása(б)bekezdéstől eltérő ország területén ,
közvetlenül, értékpapír értékesítési tevékenységet fejt ki, illetve ha magyarországi
kérelmezés eseténа vállalkozásа (б)bekezdésben írt jóváhagyásban foglaltaktól eltér . ”

(2)АHarmty . 28. §-a а következő (7а}-(7[с]fj bekezdésekkel egészül ki :
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„(7a) А (3) bekezdés alapján nemzetgazdasági célból tartózkodási engedély[t kérelmező,
az] állandó vagy szokásos tartózkodási helytől, illetve állampolgárság szerinti országtó l
eltérő országban történő kérelmezése , а Tv. 28 . § (7d)-(7f) bekezdésében foglaltakat
kivéve–egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel minősül jogszerűnek.

(7b) А tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor а kérelmezőnek be kell
mutaiпia érvényes úti okmányát, illetve а (7a) bekezdés [alkalmazásában ]szerinti, egy
évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyét is .

(7c) А kérelem [beérkezésekor] előterjesztésekor а konzul,	 illetveа szálláshely szerint
illetékes regionális igazgatósága (7a) bekezdés szerinti jogszer ű tartózkodást[, vagy
belföldi kérelmezés esetén а szálláshely szerint illetékes regionális igazgatáság а
kérelmező állampolgárságát a vállalkozás (6)1	 , illetveа kérelmező állampolgárságátа
vállalkozás (6)bekezdés szerinti jóváhagyása terjedelmének ellenőrzése céljábó l
megvizsgálja . [Az idegenrendészeti Ьatóság a (7) bekezdés alkalmazásában a valótlan
adat szolgáltatásáról vagy а lejegyzési kőtelezettség megszegéséről, illetve а (6)
bekezdéstő l eltérő ország teriilеtén kőzvetlеnű l vagy közvetett közreműködő útján
végzett értékpapír értékesítési tevékenységről, vagy azt segítő bármely
tevékenységrő l, illetve а magyarországi kérelmez ő állampolgársága vonatkozásában
(6) bekezdése szerinti jóváhagyás terjedelmének túllép ёséről]Az 	 idegenrendészeti
hatósága (7) bekezdés megsértése eseténaz Országgyűlés gazdasági ügyekért felel ős
állandó bizottságát haladéktalanul értesíti . ”

„(7d) Amennyibenа kérelmező állandóуаRу szokásos tartózkodási helye vagy
állampolgársága szerinti országban nem működik konzuli tisztviselő vagy tartózkodási
engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely, illetveа kёге^еző állandó
vagy szokásos tartózkodási helye vagy állam ро lRагsáяа szerinti ország vonatkozásában
méa nincs а Tv . 28 . 6 bekezdése szerinti jóváhagyással rendelkező vállalkozás, ú у а
kérelmező jogszerűen benyújthatva kérelmét bármelyik,а Tv. 28. § (6) bekezdése szerint
jóváhagyott vá11a1ko7ás útján,а vállalkozás jóváhagyó határozatában meghatározott

bármely ország területén.

(7е)Jogszerűnek minősülа kérelmező MaууarorszáRоп benyújtott kérelme, amennyiben
aztа kérelmező а Tv. 28. § (6) bekezdése alapjánа kérelmező állampolgársága szerinti
állampolgárok magyarországi kérelmezése vonatkozásában jóváhagyással rendelkező
vállalkozásnakа Tv. 28. § 14) bek. a) szerinti igazolásával és b) pont szerinti
nyilatkozatával nyújtja be .

^71) Jogszerűnek minősül továbbáа kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási
helyétől, illetve állampolgarsáRа szerinti orszá 61 eltérő országban történő kérelmezése s
amennyiben а kérelmet jogszer ű magyarországi tartózkodása al att Magyarországon nyújtja
be, és kérelmétа Tv. 28. § (6) bekezdése szerint ióváhagyott és magyarországi székhellye l
rendelkező vá11a1ko7asnakа Tv. 28. § (4) bek. a) szerinti igazolásával és b) pont szerinti
nyilatkozatával nyújtja be .”

(3)А Нarmty.28. §-aа következS (12) bekezdéssel egészül ki :

„(12)А (4)bekezdés a) pontаа)alpontia szerinti államkötvény 1e1еgyzésére jogosult
vállalkozása harmadik országbeli ál1а 	 о1gártól, vagyа harmadik országbeli allampolgár
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többségi tulajdonában álló gazdasági társasáztól az államkötvény lejegyzése céljából átvett
pénzösszeget elkülönítetten kezeli, amennyiben azt Mуarország területén tevékenységet
folytató hitelintézetnél,а hitelintézetekről ésа pénzügyi vállalkozásokrólszóló2013. évi
^0=1 . törvény 3. (I ьсl dés j) pontja szerinti letéti szolgáltatás keretében, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény 6:364. § szerinti letéti szerződés
alapján helyezi el."

[(3) А Harmty. 28. § (4) bekezdésében а „250 000” szövegrészek bеlyébe а „300 000”
szöveg 1ép.j

(4) А [harmadik országbeli á llampolgárok beutazásáról éз~ tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény]Нarmty . 35 . (1) bekezdés f) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(Magyarországon történő letelepedés cé jóból nemzeti letelepedési engedélyt – а (4)
bekezdésben foglalt kivétellel – m а harmadik országbeli állampolgár kaphat, ak i
tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezi, és)

„f) а nevezett engedélyek valamelyikévelа kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően
legalább hat hónapja rendelkezik,[ tartózkodási engedéllyel] és a[z е tőrvény] 28. § (4)
bekezdése szerinti értékpapírt lejegyezte;, ,

[(5) А Harmty. 28. (4) bekezdés' b) pontjában а „tartózkodási engedélye kiadásától”
szövegrész helyébe а „tartózkodási engedélye – а 35. (1) bekezdés i pont szerinti
kérelmező esetén letelepedési engedélye –kiadásától” szöveg lép . ]

(5)А Harmty. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébeа következd rendelkezés lép :

(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagyа bevándorlási engedélyt az idegenrendészet i
hatóság visszavonhat)a, ha)

„c)а harmadik országbeli állampolgár Magyаrorszáй területét hat hónapnál hosszabb
ideig elhagyta, kivéve, ha а nemzeti letelepedési engedélye а 35. § (1) bekezdés е)vagy fZ
pontja alapján került engedélyezésre, illetve ha azе ingcímen kiadott nemzeti letelepedési
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár házastársakéntа 35 . & (l)
bekezdés c) pontja alapján kiadott,уаRу kiskorú Qуегmekekéntа 35. & (1) bekezdés g )
pontja alapján kiadott nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkezik .”

(6)А Harmty.37. § (2) bekezdéseа következő е)ponttal egészül ki :

(Az idegenrendészeti hatóság az engedélyt visszavonja, ha),

„e) az engedélyezéshez szükséges állampapír 1eie уyzéseа 28. § (4) bekezdés b)
pontjában előírt határidőn belülлеm történt meg.”

2. А törvényjavaslat 2. §-a а kővetkezőképpen módosul :

§

(1) (A Harmty . 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:
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(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagy а bevándorlási engedélyt az
idegenrendészeti Ьató$ág visszavonhatja, н а)

„c) а hаrmаdik országbeli állampolgár Magyarország tсгйtсtét Ьat ьёпарпál
hosszabb ideig elhagyta, kivéve, ha а nemzeti letelepedési engedélye а 35. § (1)
bekezdés e) vagy f) pontja alapján keriilt engedélyezésre, illetve ha az ezen alapon
kiadott nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkez ő Ьarmadik országbeli állampolgá r
Ьаzastársaként а 35. § (1) bekezdés c) pontja alapján kiadott, vagy kiskorú
gyermekeként a 35. § (1) bekezdés g) pont,~а alapján kiadott nemzeti letelepedés i
engedéllyel rendelkezik .”] А Harmty. 28. § (4) bekezdésébenа „250 000 ego”
szövegrészek helyéhéа .300 000eó" szöveg lép .

(2) [A Harmty. 37. § (2) bekezdése а kővetkező e) ponttal egészül ki :

(Az idegenrendészeti hatáság az engedélyt visszavonja, Ьa)

„e) az engedélyezéshez szűkségen állampapír lejegyzése а 28. § (4) bekezdés b )
pontjában elő írt határidőn belül nem tőmént meg.”] А Harmty. 28. & (4) bekezdés b)
pontjábanа „tartózkodási engedélye kiadásától” szövegrész helyébeа „tartózkodási
engedélye –а 35. & (1) bekezdés f)pontig szerinti kérelmező esetén nemzeti letelepedési
engedélye – kiadásától” szöveglép.

3.А törvényjavaslat ú[ 3. §-sal egészül ki :

А Harmty. 110. §-aа következő (11) bekezdéssel egészül ki :

„(11)А 28. § (4) bekezdése alapión 2014. december 31 . napiig benyújtásra keriil t
kérelmek vonatkozásában az államkötvényt 250 .000=0 névértéken ke111ejegyezni .”"

4. А törvényjavaslat 3. §-a а kővetkezőképpen módosul :

„[3]4 . §

[(1)] Е törvény [– а (2) bekezdésben foglalt kivétellel – а kihirdetését kővető] 2015 .
ianuár 1 -én [napon] lép hatályba.

(2) [Az I . § ([3]5) bekezdése	 ésа 3. k 2015. január 1-jén lép hatályba.] А törvény
hatályba lépésének időpontjábanа 28 . & (4) bekezdésа)pontаа) alpontja szerinii
államkötvény lejegyzésére jogosult társaság á1ta1 az államkötvény lejegyzése céljából ,
harmadik országbeli állampolgártól, vagy harmadik országbeli állampolgár többség i
tulajdonában á11ó gazdasági társaságtólátvеtt, Magyarország területén tevékenysége t
folytató hitelintézetnél elhelyezett pénzösszegа Ptk. 6:360. & szerinti letéti szerződés
alapján elhelyezett pénzösszegnek, valamintа hitelintézetekrő l	 ésа pénzügyi
vá11a1ko7лsokról szóló 2013 . évi CCXниVII. törvény 3 . & (1) bekezdésÚpontja szerinti
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letéti szolgáltatás keretében elhelyezett pénzösszegnek~sül.

Indokolás

1. és а 2. ponthoz: Az eljárási és а letéti szabályok pontosítását, továbbá kodifikációs
korrekciókat tartalmazza .

3.ponthoz: Ez а rendelkezés átmeneti szabályozást tartalmaz.

4. ponthoz: А módosítás során sziikséges változtatnia hatályba léptető szabályokat és
kiegészíteni az átmenti rendelkezésekkel .

Budapest, 2014. november 27.
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