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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az egyes  migrációs  tárgyú és
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3366. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 11. és 16. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés f) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból)

„f)  a  menekültügyi  hatóság  az  ellátások  és  támogatások  megállapítása,  folyósítása  és  a
jogosultság ellenőrzése, valamint a menekültügyi eljárás során az ügyfél által előadottak, illetve a
jogszabályban  foglalt  feltételek  fennállásának  [ellenőrzésére]ellenőrzése céljából  [az  ]a  (2)
bekezdés a), d) és f) [pont]pontja,”

(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Szmtv. 70. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §



Az Szmtv. 70. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A regisztrációs igazolás, az EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártyája és az állandó
tartózkodási kártya iránti kérelmet az ügyfél  [vagy meghatalmazott jogi képviselője ]a Harmtv.
86/H. § (6) bekezdése szerinti idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen is előterjesztheti.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: elhagyás

[14. §

Az Szmtv. 70. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A regisztrációs  igazolás,  az EGT állampolgár családtagja  tartózkodási  kártyája  és  az
állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet az ügyfél vagy meghatalmazott jogi képviselője a
Harmtv. 86/H. § (6) bekezdése szerinti idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen is
előterjesztheti.

(4) Az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen benyújtott kérelem akkor minősül
az  idegenrendészeti  hatósághoz  érkezettnek,  ha  a  harmadik  országbeli  állampolgár  vagy
meghatalmazott képviselője

a) a kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles és
b) személyazonosságának  igazolása  érdekében  az  eljáró  idegenrendészeti  hatóságnál
legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon megjelenik.

(5) Nem  minősül  a  kérelem  az  idegenrendészeti  hatósághoz  érkezettnek,  ha  a  kérelmet
előterjesztő  a  díjfizetési  vagy  a  személyes  megjelenési  kötelezettségének  a  (4)  bekezdés  b)
pontja szerinti határidőn belül nem tesz eleget.

(6) Az  idegenrendészeti  hatósághoz  meg  nem  érkezettnek  minősülő  kérelmeket  az
idegenrendészeti hatóság a visszaigazolást követő 16. napon törli, melyről az idegenrendészeti
ügyindítási elektronikus felület útján tájékoztatja az ügyfelet.”]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Szmtv. 94. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Szmtv. a következő 94. §-sal egészül ki:

„(2)  Azon  harmadik  országbeli  állampolgár,  aki  Módtv.2.  hatálybalépésekor  érvényes,  magyar
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állampolgár  családtagja  részére  a  Módtv.2.  hatálybalépése  előtt  kiállított  tartózkodási  kártyával
vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási
kártya  érvényességének  lejártáig  kérelmére  a  Harmtv.  33.  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában,
valamint a 35. § (1) és (1a) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül nemzeti letelepedési
engedélyt kap, kivéve, ha:

f) a magyar állampolgárral [fennálló ]tényleges életközösség nem áll fenn,”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: elhagyás

[30. §

A Harmtv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. §

(1) A 13. § (1) bekezdés a), valamint c)-i) pontjaiban foglalt feltételeket teljesítő harmadik
országbeli  állampolgár  a  19-27.  §-ban  foglalt  tartózkodási  cél  hiányában  egyéb  célból  is
kaphat tartózkodási engedélyt.

(2) Egyéb  célból  kaphat  tartózkodási  engedélyt  az  a  harmadik  országbeli  állampolgár is,
akinek  beutazásához  és  tartózkodásához  magyarországi  befektetéseire  tekintettel  érdek
fűződik, és teljesíti a 13. § (1) bekezdés a), valamint c)-i) pontjaiban foglalt feltételeket.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb
öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.”]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Harmtv. 35. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Harmtv. 35. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Amennyiben a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem az (1a) bekezdésben foglalt érdek
hiánya  miatt  elutasításra  kerül,  a  végleges  elutasító  döntéssel  szemben  [–  lényeges  eljárásjogi
jogszabálysértés kivételével – nincs helye közigazgatási pernek]indult  közigazgatási  perben a
bíróság a döntés megváltoztatására nem jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - Harmtv. 74/B. § (4) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

40. §

A Harmtv. a 74/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„(4) Ha a fogadó szervezet
a)  egyházi  jogi  személy,  az  idegenrendészeti  hatóság  a  bevett  egyházak  nyilvántartásából
beszerzi,  illetve  ellenőrzi  a  fogadó  szervezet  adatait,  illetve  nyilvántartásba  nem  vett  belső
egyházi jogi személy esetén a belső egyházi jogi személy adatait,
b)  gazdasági  társaság, az  idegenrendészeti  hatóság  a  cégnyilvántartásból  elektronikus  úton,
közvetlen lekérdezéssel beszerzi a fogadó szervezet cégkivonatát.

[az idegenrendészeti hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel
beszerzi a fogadó szervezet cégkivonatát.]”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - Harmtv. 74/B. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

40. §

A Harmtv. a 74/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„(7)  Az idegenrendészeti  hatóság  megtagadja  a  fogadó szervezet,  illetve a  gyakornoki  program
nyilvántartásba vételét, valamint törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve a gyakornoki
programot, ha a bejelentés nem felel meg a (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek vagy a gyakornok
fogadása nem a (2) bekezdés e) pontja szerinti fogadó szervezet cégnyilvántartásban meghatározott
tevékenysége keretében történik.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § - Harmtv. 86/H. § (7)–(9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

42. §

A Harmtv. 86/H. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  [Azon  eljárási  cselekmények  esetében,  ahol  a  személyes  megjelenés  nem  kötelező,  a
természetes  személy  ]A (6)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  regisztráció  esetében  az  ügyfél  [az
idegenrendészeti hatósággal ]azonosítása  a  [(6)-(9) bekezdésben és a Kormány rendeletében
meghatározottak szerint is tarthatja elektronikus úton a kapcsolatot. A regisztrált ügyféllel a
hatóság  azokban  az  eljárási  cselekményekben,  ahol  ezt  e  törvény  lehetővé  teszi,  az
idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  felületen  keresztül  tart  kapcsolatot.  Az
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idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő kapcsolattartás ]hatóság előtti első
személyes  megjelenéssel  történik  meg.  Az általa  addig  benyújtott  dokumentumokat  akkor  lehet
hitelesnek tekinteni, ha azokat a személyes megjelenés során [az ügyfél által elektronikusan alá
nem írt dokumentum is elfogadható]a magáénak ismeri el.

(8) A (6) bekezdés [b) pontja szerinti regisztráció esetében ]szerint regisztrált ügyfélnek a hatóság
a  részére  kialakított  és  fenntartott,  az  [ügyfél  azonosítása  a  hatóság  előtti  első  személyes
megjelenéssel történik]idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület által biztosított kézbesítési
tárhelyre küldi meg a küldeményét. Az  [általa addig benyújtott dokumentumokat akkor lehet
hitelesnek  tekinteni,  ]elektronikus  dokumentum kézbesítésére  az  elektronikus  ügyintézés  és  a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ában és a 15. §
(2)  és  (3)  bekezdésében  foglalt  rendelkezéseket  alkalmazni  kell  azzal  az  eltéréssel,  hogy  ha
[azokat ]a rendszer azt igazolja vissza, hogy a [személyes megjelenés során ]küldeményt a címzett
kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni
a  [magáénak  ismeri  el]második  értesítés  igazolásban  feltüntetett  időpontját  követő  ötödik
munkanapon.

(9)  [A (6) bekezdés szerint regisztrált ügyfélnek ]Azon eljárási cselekmények esetében, ahol  a
[hatóság  a  részére  kialakított  és  fenntartott,  az  idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus
felület által biztosított kézbesítési tárhelyre küldi meg]személyes megjelenés nem kötelező, a
természetes  személy  ügyfél  az  idegenrendészeti  hatósággal  a  (6)-(8)  bekezdésben  és a
[küldeményét.  Az  elektronikus  dokumentum  kézbesítésére  az]Kormány  rendeletében
meghatározottak szerint is tarthatja elektronikus  [ügyintézés és ]úton  a  [bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ában és ]kapcsolatot. A regisztrált
ügyféllel a [15. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal ]hatóság
azokban  az  [eltéréssel, hogy ha a rendszer azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett
kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az ]eljárási cselekményekben, ahol ezt e törvény lehetővé
teszi,  az  idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  felületen  keresztül  tart  kapcsolatot.  Az
idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  [dokumentumot  kézbesítettnek  kell  tekinteni  a
második  értesítés  igazolásban  feltüntetett  időpontját  követő  ötödik  munkanapon]felületen
történő kapcsolattartás során az ügyfél által elektronikusan alá nem írt dokumentum is elfogadható.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. §
Módosítás jellege: elhagyás

[42. §

A Harmtv. 86/H. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az  idegenrendészeti  hatóság  elektronikus  információs  rendszert  üzemeltet  (a
továbbiakban:  idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  felület).  Az  idegenrendészeti
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ügyindítási elektronikus felületen az ügyfél regisztrációja
a) elektronikus azonosítási szolgáltatás útján vagy
b) elektronikus úton, természetes személyazonosító adatainak megadásával

történik.

(7) Azon  eljárási  cselekmények  esetében,  ahol  a  személyes  megjelenés  nem  kötelező,  a
természetes  személy  ügyfél  az  idegenrendészeti  hatósággal  a  (6)-(9)  bekezdésben  és  a
Kormány rendeletében meghatározottak szerint is tarthatja elektronikus úton a kapcsolatot.
A regisztrált  ügyféllel  a  hatóság azokban az eljárási  cselekményekben,  ahol  ezt  e  törvény
lehetővé  teszi,  az  idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  felületen  keresztül  tart
kapcsolatot.  Az  idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  felületen  történő  kapcsolattartás
során az ügyfél által elektronikusan alá nem írt dokumentum is elfogadható.

(8) A (6) bekezdés b) pontja szerinti regisztráció esetében az ügyfél azonosítása a hatóság előtti
első személyes megjelenéssel történik meg. Az általa addig benyújtott dokumentumokat akkor
lehet hitelesnek tekinteni, ha azokat a személyes megjelenés során a magáénak ismeri el.

(9) A (6) bekezdés szerint regisztrált ügyfélnek a hatóság a részére kialakított és fenntartott,
az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület által biztosított kézbesítési tárhelyre küldi
meg a küldeményét. Az elektronikus dokumentum kézbesítésére az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ában és
a 15. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
ha a rendszer azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem
vette  át,  az  elektronikus  dokumentumot  kézbesítettnek  kell  tekinteni  a  második  értesítés
igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.”]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Harmtv. 86/J. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A Harmtv. 86/J. §-a a következő (6)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kérelmet – a külképviseleten előterjesztett, valamint a
17/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett kérelmek kivételével – a harmadik országbeli
állampolgár [vagy meghatalmazott jogi képviselője ]az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus
felületen elektronikus regisztrálást követően elektronikus úton [terjeszti elő]is előterjesztheti.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[44. §

A Harmtv. 86/K. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője, továbbá törvényben meghatározott esetben a
foglalkoztató  a  részére  közölt  hiánypótlási  felhívásnak  idegenrendészeti  ügyindítási
elektronikus  felület  útján  is  eleget  tehet.  Az elektronikus  úton  benyújtott  hiánypótlást  az
idegenrendészeti  hatósághoz  történő  beérkezését  követő  munkanapon  az  idegenrendészeti
hatósághoz érkezettnek tekinteni.”]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. §
Módosítás jellege: elhagyás

[46. §

A Harmtv. 87/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3)  bekezdés  szerinti  hiánypótlásról  a  szakhatóság  az  idegenrendészeti  hatóságot
haladéktalanul  értesíti.  Ha  az  ügyfél  a  kérelemre  indult  eljárásban  a  hiánypótlásra  való
felhívásnak nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot,
amely – ha az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye – az eljárást megszünteti.”]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Harmtv. 89/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Harmtv. 89/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt
álló harmadik országbeli állampolgárral szemben a magyar állam által megtérítési kötelezettséggel
megelőlegezett költségek tekintetében elrendelt végzés végrehajtását az idegenrendészeti hatóság a
beutazási és tartózkodási tilalom fennállásáig hivatalból felfüggeszti. A [felfüggesztés elrendelése
az  elévülést  félbeszakítja.  A  félbeszakítás  megszűnésének  napjával  ]végrehajtás
felfüggesztésének időtartama alatt az elévülés [ismét elkezdődik]nyugszik.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[52. §

A Harmtv. 92/C. §-a a következő 26. ponttal egészül ki:
(Az e törvény által szabályozott eljárások során az e törvényben meghatározott eltérésekkel
alkalmazni kell az Ákr.)

„26. 81. § (2) bekezdés a) pontját.”]

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

67. §

(1)  A Met.  31/A.  [§-a  a  következő  (1b)  bekezdéssel  egészül  ki:]§  (1b)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Met. 32/Y. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Met. 32/Y. §-a a következő (12)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A menekültügyi hatóság vezetőjének döntése ellen [– lényeges eljárásjogi jogszabálysértés
kivételével  –  nincs  helye  jogorvoslatnak]indult  közigazgatási  perben  a  bíróság  a  döntés
megváltoztatására nem jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

73. §

(1) A Met. 83. § (1) bekezdése a következő w)-z) ponttal egészül ki:
(A  menekültügyi  nyilvántartás  az  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  személy  következő  adatait
tartalmazza:)
„w) haláleset helyét és idejét, a holtnak nyilvánításának tényét, a halál vélelmezett idejét és az eljáró
bíróság  megnevezését,  vagy  a  halál  ténye  bírói  megállapításának  tényét,  vagy  a  bíróság  által
megállapított elhalálozás helyét, idejét és az eljáró bíróság megnevezését;
x) az elismerését kérő részére kiállított tartózkodási engedély okmányazonosítóját, kiállításának és
érvényességének idejét;
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y)  a  menekült  és  az  oltalmazott  részére  a  menekültügyi  hatóság  által  kiállított  úti  okmány
okmányazonosítóját, kiállításának és érvényességének idejét;
z)  a  menedékes  személyazonosságát  és  tartózkodási  jogát  igazoló  okmány okmányazonosítóját,
kiállításának és érvényességének idejét, továbbá a menedékes részére áttelepülés céljából kiállított
okmány okmányazonosítóját, kiállításának és érvényességének idejét.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Met. 85. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

74. §

A Met. 85. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  A Letelepedési  Alapról  szóló  49/1988.  (VI.  28.)  MT rendelet,  a  Menekülteket  Támogató
Alapról  szóló  1993.  évi  XXVI.  törvény,  továbbá  a  menedékjogról  szóló  1997.  évi  CXXXIX.
törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm.
rendelet,  valamint  e törvény alapján korábban kifizetett  kamatmentes lakásszerzési  támogatások
visszafizetésének biztosítására  [feljegyzett]bejegyzett jelzálogjognak, valamint az elidegenítési és
terhelési  tilalomnak az  ingatlan-nyilvántartásban történő töröltetésére  – a  menekültügyi  hatóság
engedélye  alapján  –  a  támogatást  folyósító  önkormányzat  polgármesteri  hivatalának  jegyzője
[jogosult és ]köteles.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. §
Módosítás jellege: módosítás

75. §

[(1)] A Met. 86. §-a helyébe a következő [i)-j) ponttal egészül ki:]rendelkezés lép:
[(A  menekültügyi  hatóság  jogszabályban  meghatározott  feladatai  ellátása  céljából  –
törvényben meghatározott adatkörben – adatokat igényelhet)

„i) a gondnokoltak nyilvántartásából,
j) az egységes szociális nyilvántartásból.”]

„86. §

(1) A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából - törvényben
meghatározott adatkörben - adatokat igényelhet

a) a bűntettesek, a kényszerintézkedés, illetve a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából;
b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból;
c) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból;
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d)  nemzetközi  szerződés,  európai  közösségi  jogi  aktus  vagy  viszonosság  alapján  külföldi
bűnüldöző, idegenrendészeti és menekültügyi szervektől, illetve nemzetközi szervezetektől;
e) közvetlen hozzáféréssel az elektronikus anyakönyvből;
f) közvetlen hozzáféréssel az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából;
g) a papíralapú anyakönyvnek az elektronikus anyakönyvbe bejegyzendő adatairól;
h) az elektronikus és papíralapú anyakönyvi alapiratokból;
i) a gondnokoltak nyilvántartásából;
j) az egységes szociális nyilvántartásból.

(2) A menekültügyi hatóság eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt
feltételek fennállásának ellenőrzésére adatot igényelhet:

a) a felsőoktatási személyi nyilvántartásból és a köznevelési információs rendszer (KIR) tanulói
nyilvántartásából;
b)  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben meghatározott  juttatások
vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
adatkezelő szervtől;
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti szervektől az általuk nyújtott
szociális ellátások vonatkozásában;
d) az adóhatóságtól;
e) a munkaügyi hatóságtól;
f) az állami foglalkoztatási szervtől;
g) a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból;
h) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartásból;
i) a nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási nyilvántartásból;
j) az egységes szociális nyilvántartásból;
k) az e törvényben meghatározott  szakhatósági eljárásokon túl Magyarország rendvédelmi- és
nemzetbiztonsági szerveitől.”

[(2) A Met. 86. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A menekültügyi hatóság eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban
foglalt feltételek fennállásának ellenőrzésére adatot igényelhet:

a) a felsőoktatási személyi nyilvántartásából és a köznevelési információs rendszer (KIR)
tanulói nyilvántartásából;
b) a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben  meghatározott
juttatások vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott adatkezelő szervtől;
c) a Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  szerinti  szervektől  az általuk
nyújtott szociális ellátások vonatkozásában;
d) az adóhatóságtól;
e) a munkaügyi hatóságtól;
f) az állami foglalkoztatási szervtől;
g) a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból;
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h) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartásból;
i) a nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási nyilvántartásból;
j) az egységes szociális nyilvántartásból;
k) az e törvényben meghatározott szakhatósági eljárásokon túl Magyarország rendvédelmi-
és nemzetbiztonsági szerveitől.”]

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. §
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. §-a a következő [t)]v)
ponttal egészül ki:
[„t)  harmadik  országbeli  állampolgár:  a  magyar  állampolgár  kivételével  minden  olyan
személy, aki nem EGT-állampolgár, ideértve a hontalant is.”]
(E törvény alkalmazásában)

„v) harmadik országbeli állampolgár: a magyar állampolgár kivételével minden olyan személy,
aki nem EGT-állampolgár, ideértve a hontalant is.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. §
Módosítás jellege: elhagyás

[90. §

(1) E törvény 43. §-a, 45. §-a, 58. § f) pontja és 59. § b) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (1)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 61-67. §-a, 80. § a) pontja és 81. §-a az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.]

Indokolás

1. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
2. Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  törvény
értelmében a jogi képviselő köteles az elektronikus ügyintézésre. 
3.,  10.,  12-13.,  15.,  22. Jogtechnikai  jellegű,  kiegészítő  pontosítások  a  koherencia  fenntartása
érdekében, amelyek egymással összefüggenek. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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4. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
5. Lásd a T/3366/2., 5. számú képviselői és a T/3366/6/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat indokolását.
6., 17. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

7. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
8. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
9. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
11. A módosítás  indoka,  hogy  az  elektronikus  úton  történő  előterjesztést  csak  meghatározott
személyi kör (ügyfélkapuval minden esetben rendelkező munkáltatók, egyéb szervezetek) számára
indokolt  kötelezővé  tenni,  illetve  az,  hogy  a  kötelező  elektronikus  kérelembenyújtás  számos
természetes  személy ügyfél  számára  ellehetetlenítené  a  kérelem előterjesztését.  Az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény értelmében azonban a
jogi képviselő köteles az elektronikus ügyintézésre. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 11., 16.

14. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
16. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 11., 16.

18. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
19. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
20. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
21. Pontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
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