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Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága – a HHSZ 32 . § (1) bekezdése alapján,

kijelölt bizottságként – a 2016 . április 6-i és 19-i ülésén lefolytatta az egyes migrációs tárgyú
és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részlete s

vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44 . §

(1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a benyújtott képvisel ő i módosító javaslatokat nem támogatta, de saját módosítási

szándékot fogalmazott meg, így – a HHSZ 45 . § (5) bekezdése alapján – részletes vitát lezár ó

bizottsági módosító javaslatot nyújt be .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016 . április 19-én lezárta.

Budapest, 2016 . április 19 .



Az Országgyű lé s
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvénye k
módosításáról szóló T/9634 . számú törvényjavaslathoz benyújtott ,

a bizottság által megtárgyalt képviselő i módosító javaslatokró l

1 .

	

Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1 . § (5) bekezdésének a z
elhagyását javasolja :

(5) [A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV.
törvény 7 . §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki :

„(8a) A foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár nem köt el őzetes
megállapodást, ha harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásár a

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól ó
törvényben meghatározott vállalaton belüli áthelyezés, vag y

b) belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében külföld i
munkáltatóval fennálló munkaviszony a

alapján kerül sor.”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következ ő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4., 5 ., 6. ,
7 ., 8., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatja

— az Előterjesztő képviselője nemértegyet

2.

	

Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 3 . §-ának az elhagyását javasolja :

3 . [A foglalkoztatás elősegítésérő l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV.
törvény 60. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki :

(Ez a törvény)
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„g) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalá s
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeir ől szóló 2014. február 26-ai
2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2 . cikk (2) bekezdésének ,

h) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretébe n
történő belépésének és tartózkodásának feltételeirő l szóló 2014. május 15-ei 2014/66/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ”

(való megfelelést szolgálja .) ]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását.

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következ ő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4., 5 ., 6. ,
7 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12., 13 ., 14 ., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nemértegyet

3.

	

Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 5 . §-ának az elhagyását javasolja :

5. § [A munkaügyi ellen őrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény 1 . §-a a következő (8)
bekezdéssel egészül ki :

„(8) A munkaügyi hatóság a fővállalkozó vagy a vele jogviszonyban álló közte s
alvállalkozó helytállási kötelezettségét állapíthatja meg, ha az alvállalkozó olya n
munkáltató, aki a külön jogszabály szerinti szezonális munka keretében harmadi k
országbeli állampolgárt foglalkoztat, és a részére járó munkabért a foglakoztatás
megszűnéséig nem fizette meg.”]

Indokolás : Lásd a T/9634/3 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4.

	

Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 9 . §-ának az elhagyását javasolja :

9. § [A munkaügyi ellenőrzésrő l szóló 1996. évi LXXV. törvény 10. §-a a következő p) és
q) ponttal egészül ki :

(E törvény a következ ő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja :)

„p) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalá s
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai
2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ;
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q) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretébe n
történő belépésének és tartózkodásának feltételeir ő l szóló 2014. május 15-ei 2014/66/E U
európai parlamenti és tanácsi irányelv ."]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 .,
7 ., 8 ., 9., 10 ., 11 ., 12 ., 13., 14 ., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 4. alcímének és 10 . §-ának az
elhagyását javasolja:

4 . [A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl őségük biztosításáról szóló 1998 . évi
XXVI. törvény módosítása

10. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi
XXVI. törvény 31 . §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki :

(Ez a törvény a következ ő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelés t
szolgálja :)

„e) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalá s
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeir ől szóló 2014. február 26-ai
2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ;

f) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében
történő belépésének és tartózkodásának feltételeirő l szóló 2014. május 15-ei 2014/66/E U
európai parlamenti és tanácsi irányelv .”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 . ,
7 ., 8 ., 9., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 ., 15., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22., 23 . és 24 .

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képvisel ővel történő egyeztetésnek megfelelően jogtechnika i
szempontból pontosításra került .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 5 . alcím megjelölésének és 11 . §-
ának az elhagyását javasolja :
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5 . [A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény módosítása

11. § A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény 2. § f) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

(E törvény hatálya kiterjed - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem
rendelkezik - a Magyarország területén élő)

„f) összevont engedéllyel rendelkez ő harmadik országbeli állampolgárra, feltéve ,
hogy a munkavállalást számára hat hónapot meghaladó id őtartamra, de a vállalaton
belül áthelyezett személy esetén legalább kilenc hónapra engedélyezték .” ]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1. számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4., 5 ., 6. ,
7 ., 8 ., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képvisel ővel történő egyeztetésnek megfelelően jogtechnikai
szempontból pontosításra került .

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7.

	

Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 12 . §-ának az elhagyását javasolja :

12. § [A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény 53 . §-a a következő e)
és f) ponttal egészül ki :

(Ez a törvény a következ ő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést
szolgálja :)

„e) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalá s
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai
2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ,

f) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében
történő belépésének és tartózkodásának feltételeir ő l szóló 2014. május 15-ei 2014/66/E U
európai parlamenti és tanácsi irányelv .”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 .,
7., 8 ., 9., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 ., 15., 16 ., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24.

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5



8. Z. Kárpát Dániel képvisel ő a törvényjavaslat 6 . alcímének és 13 . §-ának az
elhagyását javasolja :

6. [A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésér ő l szóló 2001 . évi C. törvény
módosítása

13. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésér ő l szóló 2001 . évi C. törvény 69 .
§-a a következő j) és k) ponttal egészül ki :

(Ez a törvény a következ ő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja :)

„j) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalá s
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai
2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelve ,

k) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretébe n
történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU
parlamenti és tanácsi irányelve .”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz.

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 . ,
7., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 ., 13., 14., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22 ., 23 . és 24.

Megjegyzés : A módosító indítvány az azt benyújtó képvisel ővel történő egyeztetésnek megfelel ően jogtechnika i
szempontból pontosításra került .

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nemértegyet

9. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 28 . §-ának az elhagyását javasolja :

28. § [A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki :

„2/A. § E törvény alkalmazásába n

a) vállalaton belüli áthelyezés: a vállalaton belül áthelyezett személy számár a
szóló tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem benyújtásakor az Európai Unió
tagállamai területén kívül lakóhellyel rendelkez ő harmadik országbeli állampolgáro k
foglalkoztatási vagy képzési célú ideiglenes kiküldetése az Európai Unió tagállama i
területén kívül letelepedett olyan vállalkozástól, amelyhez a harmadik országbel i
állampolgárt az ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó, a z
adott tagállamban letelepedett szervezethez történ ő áthelyezést megelőzően és annak
idejére munkaszerződés köti, illetve adott esetben az egy vagy több második
tagállamban letelepedett fogadó szervezetek közötti mobilitása ;
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b) vállalaton belül áthelyezett személy : olyan harmadik országbeli állampolgár,
aki a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránt i
kérelem benyújtásakor az Európai Unió tagállamai területén kívül rendelkezi k
lakóhellyel, és akit vállalaton belül áthelyeztek ;

c) fogadó szervezet: az a szervezet, amelyhez a vállalaton belül áthelyezet t
személyt áthelyezik, és amely jogi formájától függetlenül, jogszabályban
meghatározottak szerint létrehozott jogi személy ;

d) vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedély: olyan
tartózkodási engedély, amelyen az „ICT” mozaikszó (jelentése : vállalaton belül
áthelyezett személy) szerepel, és amely a tulajdonosát feljogosítja az els ő tagállam és
adott esetben a második tagállam területén való tartózkodásra és munkavállalásra a
törvényben meghatározott feltételek szerint;

e) hosszú távú mobilitási engedély : olyan tartózkodási engedély, amelyen a
„mobile ICT” megjelölés szerepel, és amely a vállalaton belül áthelyezett személ y
számára szóló tartózkodási engedély tulajdonosát feljogosítja a második tagállam
területén való tartózkodásra és munkavállalásra törvényben meghatározott feltétele k
szerint ;

f) vállalkozáscsoport: két vagy több, a következő módokon összekapcsoltként
elismert vállalkozás : valamely vállalkozás egy másik tekintetében közvetlenül vag y
közvetve birtokolja ez utóbbi vállalkozás jegyzett t őkéjének a többségét ; ellenőrzést
gyakorol a vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjéhez kapcsolódó szavazati jogo k
többsége felett; kinevezheti a szóban forgó vállalkozás igazgatási, irányító, illetve
felügyelő testületei tagjainak több mint a felét; vagy a vállalkozást egységes alapon a z
anyavállalat irányítja ;

g) első tagállam: az Európai Unió azon tagállama, amely els őként állít ki
valamely vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedélyt az adott harmadi k
országbeli állampolgár részére ;

h) második tagállam : az első tagállamtól eltérő minden olyan tagállam, amelyben
a vállalaton belül áthelyezett személy gyakorolni kívánja vagy gyakorolja a törvény
szerinti mobilitáshoz való jogot."]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4 ., 5 ., 6. ,
7 ., 8 ., 9 ., 10., 1 l ., 12 ., 13 ., 14., 15 ., 16 ., 17 ., 18., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nemértegyet

10. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 29 . §-ának az elhagyását javasolja :

29. § [A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.
évi II. törvény 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

7



„(3) Az a harmadik országbeli állampolgár, aki vállalaton belüli áthelyezé s
céljából az Európai Unió tagállama által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel é s
érvényes úti okmánnyal rendelkezik és amennyiben a beutazása vagy tartózkodás a
Magyarország közrendjét, közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, illetv e
közegészségügyi érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, jogosul t

a) az Európai Unió tagállamai területén szabadon mozogni, kilencven napot me g
nem haladó, tervezett időtartamig Magyarországra beutazni és ott tartózkodni ,

b) külön engedély nélkül a vállalaton belüli áthelyezés keretében a magyarország i
fogadó szervezetnél munkát végezni.”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következ ő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 .,
7 ., 8 ., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23. és 24.

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nemértegyet

11. Z. Kárpát Dániel képvisel ő a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

[(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény 17/A . §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki.

„(la) A Magyarország területén tartózkodó, az Európai Unió tagállama álta l
vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkez ő
harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodás i
engedély (hosszú távú mobilitási engedély) kiadása iránti kérelmét, valamint az ilye n
engedéllyel rendelkez ő harmadik országbeli állampolgárral együtt Magyarországo n
jogszerűen tartózkodó családtag tartózkodási engedély iránti kérelmét Magyarországo n
terjesztheti el ő , amennyiben az első tagállam által kiadott tartózkodási engedély e
érvényes.” ]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz.

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 . ,
7., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23. és 24.

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nemértegyet

12. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 37. §-ának a következő
módosítását javasolja :
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37. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 18 . §-a a következő (lc)-[(li)](1e) bekezdéssel egészül ki :

„(lc) Szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély kiadását meg kel l
tagadni az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadi k
országbeli állampolgár

a) a rendelkezésre álló adatok és tények alapján a tartózkodási engedély lejártakor az
Európai Unió tagállamainak területét valószínűsíthetően nem hagyja el, vagy

b) tizenkét hónapon belül hat hónapig már rendelkezett szezonális munkavállalá s
céljából kiadott tartózkodási engedéllyel .

(1d) Szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély meghosszabbításá t
meg kell tagadni, illetve a kiadott szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedélyt vissza
kell vonni az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadi k
országbeli állampolgár a kérelem el őterjesztését megelőző tizenkét hónapon belül hat hónapi g
már rendelkezett szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel .

(le) Szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély meghosszabbítását a z
idegenrendészeti hatóság megtagadhatja, illetve a kiadott szezonális munkavállalási cél ú
tartózkodási engedélyt visszavonhatja az (ld) bekezdésben meghatározott eseteken túl akkor
is, ha a harmadik országbeli állampolgár a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerésé t
kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészít ő védelmet kért .

[(l) Vállalaton belüli áthelyezés céljából a tartózkodási engedély kiadását, illetv e
a meghosszabbítását meg kell tagadni az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározot t
eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgá r

a) nem teljesíti a 13. (1) bekezdés a), c)-d), f)-i) pontjában foglalt feltételeket ,

b) a fogadószervezetet kizárólag abból a célból hozták létre, hogy a vállalato n
belüli áthelyezéseket el ősegítse ,

c) jogszabályban meghatározott vezet ő állású munkavállalók és szakértők
esetében három évig, gyakornok-munkavállalók esetében pedig egy évig má r
rendelkezett vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel .

(lg) A vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedélyt vissz a
kell vonni az (11) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben.

(lh) Vállalaton belüli áthelyezés céljából a tartózkodási engedély
meghosszabbítását az idegenrendészeti hatóság megtagadhatja, illetve a vállalaton belüli
áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedélyt visszavonhatja az (lf) bekezdés a) é s
b) pontjában meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgá r
nem tartotta be az Európai Unión belüli mobilitásra vonatkozó kötelezettségeit .

(li) Az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadot t
tartózkodási engedéllyel rendelkez ő harmadik országbeli állampolgár vállalaton belül i
áthelyezés céljából tartózkodási engedély (hosszú távú mobilitási engedély) kiadását az
idegenrendészeti hatóság elutasíthatja, ha a harmadik országbeli állampolgá r

a) nem felel meg az (11) bekezdésben vagy a 20/F . §-ban foglalt feltételeknek,
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b) esetében az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósulnak, vagy

c) részére az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából
kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje lejárt .] "

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 .,
7 ., 8 ., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14 ., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24.

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nemértegyet

13. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 38 . §-ának az elhagyását javasolja:

38 . § [(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól ó
2007. évi II . törvény 20 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) Jövedelemszerzés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadi k
országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hog y

a) jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhet ő tevékenységet
folytasson, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben, gazdasági társaság, szövetkezet
vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezet ő
tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végezze
tevékenységét .

(2) Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbel i
állampolgár kaphat,

a) akinek tartózkodási célja, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a
alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munká t
végezzen, vagy

b) aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési célla l
létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezet ő tisztségviselőjeként, e tevékenységi körb e
tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez .

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység keres őtevékenység
folytatásának minősül .

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően
nem rendelkezik – az a harmadik országbeli állampolgár folytathat, ak i

a) szezonális munkavállalási vízummal ,

b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel,
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c) keresőtevékenység folytatása céljából, jövedelemszerzés vagy munkavállalá s
céljából, családi együttélés biztosítása céljából, kutatás céljából vagy tanulmányi célból
kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy

d) EU Kék Kártyával

rendelkezik.

(5) A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkez ő harmadik országbel i
állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi id őszakban hetente legfeljebb huszonnég y
órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanha t
munkanapon végezhet teljes munkaid őben .

(6) A jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi idej e
legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható ."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II . törvény 20 . § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően nem
rendelkezik – az a harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki )

„a) szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel, ”

(rendelkezik.)

(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II . törvény 20 . § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

(Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően nem
rendelkezik – az a harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki )

„e) vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel ”

(rendelkezik.) ]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5 ., 6 . ,
7 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12., 13 ., 14., 15., 16 ., 17., 18 ., 20., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 40. §-ának a következő
módosítását javasolja :

40. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény a következ ő 20/D[-20/F] . §-sal egészül ki :
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„20/D. § (1) Szezonális munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadi k
országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy külön jogszabályba n
meghatározott szezonális munkát végezzen .

(2) A szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedély érvényesség i
ideje legfeljebb hat hónap, amely tizenkét hónapon belül hat hónapot meg nem halad ó
időtartamig meghosszabbítható . A szezonális munkavállalás céljából kiállított tartózkodás i
engedély tizenkét hónapon belül hat hónapot meghaladó id őtartamra nem adható ki és hat
hónapot követően e célból nem hosszabbítható meg .

(3) Nem kaphat szezonális munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a
harmadik országbeli állampolgár, aki

a) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történ ő kiküldetéséről szóló,
1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoz ó
harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik, vag y

b) külön jogszabályban foglaltak alapján szabad mozgás és tartózkodás jogáva l
rendelkezik .

[20/E. § (1) Vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt az a
harmadik országbeli állampolgár kap, ak i

ba) igazolja, hogy a fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett
vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik ;

bb) a 13. § (1) bekezdés a), d), valamint h) és i) pontjában foglalt feltételekne k
megfelel, és vele szemben nem állnak fenn a (2) bekezdésben, valamint a 18 . § (lf)-(li)
bekezdésben foglalt kizáró okok ;

c) igazolja, hogy a vállalaton belüli áthelyezés id őpontját jogszabályban
meghatározott vezet ő állású munkavállaló és szakértő esetében legalább három ,
legfeljebb tizenkét hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább három ,
legfeljebb hathónapos folyamatos munkaviszony el őzte meg közvetlenül ugyanazon a ,
vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül ;

d) igazolja, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás
tekintetében Magyarországon a leghosszabb a vállalaton belüli áthelyezés id őtartama ;

e) rendelkezik az abban a fogadó szervezetben szükséges szakmai képesítéssel é s
tapasztalattal, amelyhez vezető állású munkavállalóként vagy szakért őként áthelyezik,
vagy gyakornok-munkavállalók esetében a szükséges egyetemi oklevéllel ;

f) foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamin t
hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott ;

g) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak min ősül, vagy kérelmezte
azt minden olyan id őszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak;

h) a tartózkodás teljes id őtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga é s
családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhe t
Magyarország szociális ellátórendszerére ; és
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i) Magyarország területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett .

(2) Nem kaphat vállalaton belül áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt :

a) az a harmadik országbeli állampolgár, aki kutatás céljából kiállítot t
tartózkodási engedéllyel rendelkezik ;

b) azon harmadik országbeli állampolgár, aki egyrészt az Európai Unió és
tagállamai, másrészt harmadik országok közötti megállapodások alapján a szabad
mozgás tekintetében az Unió polgáraival egyenértékű jogokat élvez, vagy akit ilye n
harmadik országokban letelepedett vállalkozás foglalkoztat ;

c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történ ő kiküldetésérő l
szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya al á
tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén kiküldetésbe n
tartózkodik ;

d) az egyéni vállalkozó ;

e) a munkaerő-közvetítő , munkaerő-kölcsönző vagy egyéb olyan vállalkozás
megbízása alapján keres őtevékenységet folytató harmadik országbeli állampolgár ,
amelynek tevékenysége abból áll, hogy munkaerőt bocsát rendelkezésre egy másik
vállalkozás felügyelete és irányítása alatti munkavégzés céljából ;

1) aki tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy aki
tanulmányai részeként rövid távú, felügyelt szakmai gyakorlaton vesz részt .

(3) Vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedél y
érvényességi ideje legalább egy év vagy az áthelyezés időtartamához igazodik. A két
időtartam közül azt kell a tartózkodási engedély érvényességi idejeként meghatározni ,
amelyik rövidebb .

(4) Vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedél y
érvényességi ideje vezető állású munkavállalók és szakértők esetében legfeljebb három
év, gyakornok-munkavállalók esetében pedig legfeljebb egy év .

(5) A vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedély a (4 )
bekezdésben meghatározott időtartamon belül és a (4) bekezdésben meghatározott
időtartamig meghosszabbítható vállalaton belüli áthelyezés céljából.

(6) Nem kaphat a 20. § (1) és (2) bekezdése alapján tartózkodási engedélyt az a
harmadik országbeli állampolgár, aki 2/A. § a)-b) pontjában, valamint a 20/E. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel .

20/F. § Az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljábó l
kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vállalaton
belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt (hosszú távú mobilitási engedély) kap ,
ha rendelkezik a 13 . § (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 20/E. § (1) bekezdés a) -
b) és f)-i) pontjában meghatározott feltételekkel."]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .
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Megjegyzés : A következ ő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4., 5 ., 6 . ,
7 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12., 13 ., 14 ., 15 ., 16., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

15. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 43 . § (2) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

(2) [A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény 29/A . § (2) bekezdése a következ ő d)-f) ponttal egészül ki :

(Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély
kiadása vagy meghosszabbítása akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgá r
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és )

„d) szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély ,

e) vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély, vag y

f) hosszú távú mobilitási engedély”

(iránti kérelmet terjeszt elő .) ]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5 ., 6 . ,
7 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16., 17 ., 18., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24.

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

16. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 43. § (5) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

(5) [A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény 29/A . § (3) bekezdése a következ ő f)-h) ponttal egészül ki :

(Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély
kiadása vagy meghosszabbítása akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgá r
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és )

„f) szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel ,

g) vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel, vag y

h) hosszú távú mobilitási engedéllyel”
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(rendelkezik .)]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6. ,
7., 8 ., 9., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 ., 15., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

17. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 43 . § (13) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

[(13) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény 29/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a tartózkodási engedély összevont engedélyként kerül kiállításra, a
tartózkodási engedély érvényességi ideje – a családi együttélés biztosítása céljából, a
szezonális munkavállalás céljából, vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadot t
tartózkodási engedély, a hosszú távú mobilitási engedély, a kutatás céljából kiadot t
tartózkodási engedély, az EU Kék Kártya, valamint a 29 . § (1) bekezdés a), illetve e)–f)
pontja vagy (la) bekezdése alapján kiadott humanitárius tartózkodási engedély
kivételével – legfeljebb a jogszabályban meghatározott szakhatósági állásfoglalásba n
szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adot t
szakhatósági állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható .”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1. számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következ ő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4., 5 ., 6 . ,
7 ., 8., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16., 17 ., 18., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 44. § (4) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

(4) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 30. § (3) bekezdése a következ ő d)-[g)]fD ponttal egészül ki :

(Az (1) bekezdés a) pontja alapján ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással ellátot t
harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet akkor folytathat, ha)
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„d) szezonális munkavállalásra jogosító, kilencven napot meg nem haladó, tervezet t
tartózkodásra jogosító vízuma meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtott be szezonáli s
munkavállalás céljából ,

e) szezonális munkavállalásra jogosító, kilencven napot meg nem haladó, tervezet t
tartózkodásra jogosító vízuma birtokában szezonális munkavállalás célú tartózkodás i
engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be ;

f) szezonális munkavállalásra jogosító tartózkodási engedélye meghosszabbítása iránt i
kérelmet nyújtott be szezonális munkavállalás céljából[ ;

g) az Európai Unió tagállama által vállalatón belüli áthelyezés céljából kiadott
tartózkodási engedéllyel rendelkez ő harmadik országbeli állampolgár vállalaton belül i
áthelyezés céljából tartózkodási engedély (hosszú távú mobilitási engedély) kiadás a
iránti kérelmet nyújtott be, feltéve, hogy az els ő tagállam által kiadott tartózkodás i
engedélye érvényes, és a kérelmét a rövid távú mobilitási időszak lejárta előtt legalább
20 nappal nyújtotta be] .”

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1. számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4 ., 5., 6 .,
7., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 ., 13., 14 ., 15., 16 ., 17 ., 18 ., 20., 21 ., 22., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal): – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

19. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 48. §-ának az elhagyását javasolja :

48. [A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény a következő 35/A-35/C. §-sal egészül ki :

„35/A. § (1) Magyarországon történ ő letelepedés céljából nemzeti letelepedés i
engedélyt kaphat az a harmadik országbeli állampolgár is, akinek beutazásához é s
tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érde k
fűződik, valamint a harmadik országbeli állampolgár házastársa, vagy eltartot t
leszármazója, vagy eltartott szül ője, amennyiben nem áll fenn velük szemben a 33 . § (1)
bekezdés c) pontjában, a 33. (2) bekezdésben, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt
kizáró ok és teljesítik a 33 . § (1) bekezdés a) pontjának megélhetésre vonatkozó és a b )
pontban foglalt feltételeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásában nemzetgazdasági érdeknek kel l
tekinteni különösen, h a

a) a harmadik országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő , vagy a többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 300 000 euró össznévértékbe n
rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves futamidej ű
értékpapírral, amely vállalkozás megfelel az alábbi feltételek mindegyikének :

aa) kizárólag az államháztartásért felelős miniszter által rendeletben
meghatározott feltételekkel 50 000 euró névértékű , erre a célra kibocsátott, legaláb b

16



ötéves futamidej ű, kamatszelvény nélküli olyan magyar államkötvénybe fektet be a b)
pontban meghatározott össznévértékben, amely államkötvény vonatkozásában a
kibocsátó azt vállalja, hogy a futamidő végén a névértéket fizeti vissza, és a kötvény
kamattal csökkentett, diszkont árfolyamon kerül kibocsátásra, ahol a diszkont kamatlá b
a kötvény kibocsátásakor az öt évhez legközelebb álló hátralév ő futamidejű , euróban
denominált, magyar állam által kibocsátott kötvény másodpiaci hozamánál 1,5
százalékponttal alacsonyabb, de legalább 2 százalék,

ab) szerződéses jogviszonyban áll az aa) alpontban meghatározot t
tevékenység vonatkozásában az Allamadósság Kezel ő Központ Zrt .-vel,

ac) kizárólag névre szóló értékpapírt bocsát ki, é s

ad) az adott ország joga szerint rendelkezik a tevékenység végzéséhe z
szükséges valamennyi engedéllyel, és

b) a kérelmező csatolja az a) pont szerinti vállalkozás arra vonatkozó – végleges
és visszavonhatatlan – nyilatkozatát, hogy a kérelmező nemzeti letelepedési engedélye –
kiadásától számított 45 napon belül a kérelmező befizetéséb ől lejegyzi az a) pont aa)
alpontja szerinti államkötvényt, legalább 300 000 euró össznévértékben .

(3) A (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott szerződés megkötésére
az Országgy űlés gazdasági ügyekért felel ős állandó bizottsága által jóváhagyot t
vállalkozás jogosult .

(4) Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felel ős állandó bizottsága országonkén t
csak egy vállalkozást hagyhat jóvá.

(5) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyást vissza kell vonni különösen, ha a
vállalkozás szándékosan valótlan adatot szolgáltat, vagy a lejegyzési kötelezettségé t
megszegi . A (3) bekezdés szerinti jóváhagyást úgyszintén vissza kell vonni, ha a
vállalkozás a (4) bekezdéstől eltérő ország területén bizonyítottan; közvetlenül vagy
közvetett közreműködő útján értékpapír-értékesítési tevékenységet fejt ki, illetve h a
magyarországi kérelmezés esetén a vállalkozás a (4) bekezdésben írt jóváhagyásba n
foglaltaktól eltér.

(6) Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága a jóváhagyá s
visszavonásáról értesíti az idegenrendészeti hatóságot és az Allamadósság Kezel ő
Központ Zrt .-t. A jóváhagyás visszavonása esetén az Államadósság Kezel ő Központ Zrt .
a (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szerződést felmondja .

(7) A tartózkodási, illetve letelepedési jogosultság ellenőrzése céljából a
vállalkozás minden hónap tizedik napjáig összesített adatszolgáltatást nyújt az
idegenrendészeti hatóság részére, amely adatszolgáltatás tartalmazza a tárgyhónapba n
kibocsátott értékpapírok számát, az értékpapírok tulajdonosainak, valamint gazdasági
társaság esetén annak többségi tulajdonosa természetes személyazonosító adatait ,
továbbá a vállalkozás által lejegyzett államkötvények számát, valamint azt, hogy a
lejegyzés mely kérelmez ők befizetéseib ől történt. Az idegenrendészeti hatóság a
vállalkozás által szolgáltatott adatokat 6 évig kezeli.

(8) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti államkötvény lejegyzésére jogosul t
vállalkozás a harmadik országbeli állampolgártól, vagy a harmadik országbel i
állampolgár többségi tulajdonában álló gazdasági társaságtól az államkötvény lejegyzés e
céljából átvett pénzösszeget elkülönítetten kezeli, amennyiben azt Magyarorszá g
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területén tevékenységet folytató hitelintézetnél, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013 . évi CCXXXVII . törvény 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti
letéti szolgáltatás keretében, a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény 6:360.
§ szerinti letéti szerződés alapján helyezi el .

35/B. § (1) A 35/A. § alapján nemzetgazdasági célból nemzeti letelepedés i
engedélyt kérelmez ő és vele együtt kérelmező családtagja, az állandó vagy szokáso s
tartózkodási helyt ől, illetve állampolgárság szerinti országtól eltérő országban történő
kérelmezése – a (4)–(6) bekezdésében foglaltakat kivéve – egy évet meghaladó, az adot t
országban történ ő tartózkodásra jogosító engedéllyel minősül jogszerűnek.

(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem el őterjesztésekor a
kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti okmányát, illetve az (1) bekezdés
alkalmazásában egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyét is .

(3) A kérelem előterjesztésekor a konzul, a tartózkodási engedély iránti kérele m
átvételére felhatalmazott más hely, illetve az illetékes idegenrendészeti hatóság az (1 )
bekezdés szerinti jogszerű tartózkodást, illetve a kérelmező állampolgárságát a
vállalkozás 35/A . § (4) bekezdés szerinti jóváhagyása terjedelmének ellen őrzése céljábó l
megvizsgálja, és az e §-ban foglalt rendelkezések megsértésének észlelése esetén a
kérelem befogadását megtagadja . A konzul, a tartózkodási engedély iránti kérele m
átvételére felhatalmazott más hely, illetve az illetékes idegenrendészeti hatóság a 35/A. §
(5) bekezdése megsértése esetén az Országgy űlés gazdasági ügyekért felelős állandó
bizottságát haladéktalanul értesíti.

(4) Amennyiben a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint i
országban nem működik konzuli tisztviselő vagy tartózkodási engedély iránti kérelem
átvételére felhatalmazott más hely, úgy a kérelmező kérelmét az állampolgársága
szerinti országban, illetve magyarországi kérelmezése esetén az állampolgársága
vonatkozásában jóváhagyással rendelkez ő vállalkozásnak a 35/A. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti igazolásával és b) pontja szerinti nyilatkozatával jogosult benyújtani .
Amennyiben a kérelmez ő állampolgársága szerinti ország vonatkozásában még nincs a
35/A. § (4) bekezdése szerinti jóváhagyással rendelkez ő vállalkozás, úgy a kérelmező
jogszerűen benyújthatja kérelmét bármelyik, a 35/A. § (4) bekezdés szerint jóváhagyot t
vállalkozás útján, a vállalkozás jóváhagyó határozatában meghatározott bármely orszá g
területén.

(5) Jogszerűnek akkor minősül a kérelmező Magyarországon benyújtott kérelme ,
amennyiben azt a kérelmező a 35/A. § (4) bekezdése alapján a kérelmez ő
állampolgársága szerinti állampolgárok magyarországi kérelmezése vonatkozásában
jóváhagyással rendelkez ő vállalkozásnak a 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
igazolásával és b) pontja szerinti nyilatkozatával nyújtja be.

(6) Jogszerűnek minősül továbbá a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási
helyétő l, illetve állampolgársága szerinti országtól eltérő országban történ ő kérelmezése ,
amennyiben a kérelmet jogszerű magyarországi tartózkodása alatt Magyarországo n
nyújtja be, valamint kérelmét a 35/A. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott é s
magyarországi székhellyel rendelkez ő vállalkozásnak a 35/A. § (2) bekezdés a) pontj a
szerinti igazolásával és b) pontja szerinti nyilatkozatával nyújtja be .

35/C. § (1) A 35/A. § alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély iránti
kérelmet

a) az első fokon eljáró hatóság harminc,
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b) a másodfokon eljáró hatóság tizenöt

napon belül bírálja el.

(2) A 35/A. § alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránt i
eljárásban a külön jogszabályban meghatározott hatóság azon szakkérdésben, hogy a
harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarorszá g
nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalásá t

a) az elsőfokú eljárásban húsz,

b) a másodfokú eljárásban tíz

napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely időtartam az
ügyintézési határid őbe beleszámít .

(3) A 35/A. §-ban meghatározott eljárásban — a törvényben meghatározott
személyes megjelenési kötelezettség kivételével — a jogi képviselet kötelez ő .

(4) Amennyiben a nemzetgazdasági érdekből nemzeti letelepedési engedéllye l
rendelkező harmadik országbeli állampolgár vagy családtagja nem él Magyarországon ,
kézbesítési meghatalmazottként a jogi képvisel ő jár el ." ]

Indokolás : Lásd a T/9634/4 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal): — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

20. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 50 . § (3) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 45. § (8b) és (8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(8b) Az Európai Unió valamely tagállama által kiállított EU Kék Kártyával [vagy
vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel] rendelkező
harmadik országbeli állampolgárt és családtagját azon tagállamba kell kiutasítani, amely az
EU Kék Kártyát vagy a [vállalaton belüli áthelyezés célú, illetve] családi együttélé s
biztosítása célú tartózkodási engedélyt kiadta, még abban az esetben is, ha az EU Kék Kárty a
[vagy a vállalaton belüli áthelyezés,] vagy családi együttélés biztosítása célú tartózkodás i
engedély érvényességi ideje a magyarországi tartózkodás alatt lejárt .

(8c) Amennyiben az EU Kék Kártyával [vagy vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodás i
engedéllyel] rendelkező harmadik országbeli állampolgárt vagy családtagját az Európai Uni ó
valamely tagállama kiutasítja, abban az esetben is lehet ővé kell tenni a visszatérését
Magyarország területére, ha az EU Kék Kártya [vagy a vállalaton belüli áthelyezés célú ]
vagy a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi idej e
lejárt . A visszafogadást követően a harmadik országbeli állampolgárra, valamint a
családtagjára a 18 . § (1) bekezdésben, az (lb) bekezdésben[, illetve (lf)-(li) bekezdésében]
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni .”
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Indokolás : Lásd a T/9634/2/2. számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4 ., 5., 6 .,
7., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24.

Megjegyzés : A módosító indítvány az azt benyújtó képvisel ővel történő egyeztetésnek megfelel ően jogtechnika i
szempontból pontosításra került .

A módosító javaslatot(tal): — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 57. § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 71 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

(5) A munkáltató vagy a fogadó szervezet a (3)-(4) bekezdésben meghatározot t
bejelentést a következő adatok közlésével köteles teljesíteni :

a) munkáltató vagy fogadó szervezet adatai (név, cím, székhely, telephely ,
gazdálkodási forma, cégjegyzékszám) ,

b) harmadik országbeli állampolgár munkavállaló [vagy vállalaton belül áthelyezett]
természetes személyazonosító adatai ,

c) harmadik országbeli állampolgár munkavállaló [vagy vállalaton belül áthelyezett ]
tartózkodásra jogosító engedélyének száma,

d) munkakör,

e) a tényleges munkavégzés [vagy vállalaton belül áthelyezés] megkezdésének vagy
meg nem kezdésének, vagy a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedél y
érvényességi idején belül történő megszűnésének időpontja .

Indokolás : Lásd a T/9634/2/3 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4., 5 ., 6. ,
7 ., 8., 9 ., 10., 11 ., 12 ., 13 ., 14 ., 15 ., 16 ., 17 ., 18 ., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 57. § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 71 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

[(9) A fogadó szervezet legkésőbb a munkába állást követő öt napon belül köteles
bejelenteni, ha az Európai Unió tagállama által, vállalaton belüli áthelyezés céljábó l
kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkez ő harmadik országbeli állampolgá r
vállalaton belüli áthelyezés céljából, kilencven napot meg nem haladó, tervezet t
időtartamig Magyarországon a fogadó szervezetnél végez munkát . A bejelentésnek
tartalmaznia kell a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosít ó
adatait, a vállalaton belüli áthelyezés tervezett id őtartamát és a fogadó szervezet
vállalkozáscsoporthoz való tartozását .] "

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1. számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4., 5 ., 6. ,
7 ., 8., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16., 17 ., 18., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24.

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 65 . § (2) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

[(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II. törvény 120 . §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) E törvény

a) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalá s
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26- i
2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ;

b) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretébe n
történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014 . május 15-i 2014/66/
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja .”]

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2 ., 4., 5 ., 6. ,
7 ., 8., 9 ., 10 ., 11 ., 12., 13 ., 14 ., 15 ., 16 ., 17., 18 ., 20., 21 ., 22., 23 . és 24 .
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A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

24. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 90 . § (1) bekezdés g) pontjának az
elhagyását javasolja :

90. § (1) Ez a törvény

[g) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történ ő
belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU
parlamenti és tanácsi irányelvnek]

való megfelelést szolgálja .

Indokolás : Lásd a T/9634/2/1. számú módosító javaslat indokolását .

T/9634/2/1-3 . sz .

Megjegyzés : A következ ő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1 ., 2., 4 ., 5 ., 6 . ,
7 ., 8., 9 ., 10., 11 ., 12., 13 ., 14., 15 ., 16., 17 ., 18., 20 ., 21 ., 22 ., 23 . és 24 .

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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