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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges
módosításáról szóló  T/4821.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény a következő [65/M-65/P]65/M-65/O. §-sal egészül ki:

„[65/O. §

Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését követően a 16. § (2) bekezdését
az  Egyesült  Királyság  vonatkozásában  2020.  december  31-ig  a  13.  §  a)  pontjában
meghatározott uniós jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni.]”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 1997. évi LXXX. törvény 65/N. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény a következő 65/M-65/P. §-sal egészül ki:



„(2)  Az Egyesült  Királyság  európai  uniós  tagságának megszűnésekor  az  Egyesült  Királyságból
Magyarországra történő, folyamatban lévő kiküldetések a kiküldetések megkezdésekor – kiküldetés
hosszabbítása esetén a hosszabbításkor –  ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig
minősülnek kiküldetésnek.

(3) Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor Magyarországról az Egyesült
Királyságba történő, folyamatban lévő kiküldetések  a  kiküldetések  megkezdésekor  – kiküldetés
hosszabbítása esetén a hosszabbításkor –  ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig
minősülnek kiküldetésnek.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 2007. évi I. törvény 95. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A szabad mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és  tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény a következő 95. §-sal egészül ki:

„(3) [Az]A kilépési időpontot követő három évig – a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályok
kivételével – e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

a) az érvényes regisztrációs igazolással vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező egyesült
királysági állampolgárra, valamint
b) az egyesült királysági állampolgár érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási
kártyával rendelkező harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjára

vonatkozó  eljárásokban[  –  a  kényszerintézkedésekre  vonatkozó  szabályok  kivételével  –  a
kilépési időpontot követő három évig e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni].”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 2007. évi I. törvény 95. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A szabad mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és  tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény a következő 95. §-sal egészül ki:

„(8) A (6) bekezdés szerint nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti  kérelmet  [legkésőbb ]a
kilépési  időpontot  követő  három  [évig  ]éven  belül  lehet  előterjeszteni,  amely kérelmet  az  első
fokon, illetve a másodfokon eljáró hatóság harminc napon belül bírál el.”

Módosítópont sorszáma: 5.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 2007. évi I. törvény 95. § (10) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A szabad mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és  tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény a következő 95. §-sal egészül ki:

„(10)  Az  egyesült  királysági  állampolgár  harmadik  ország  állampolgárságával  rendelkező
családtagja,  aki  a  Magyarországon  jogszerűen  tartózkodó  egyesült  királysági  állampolgárhoz  a
kilépési  időpontot  követő  három  [évig  ]éven  belül  csatlakozik,  a  Harmtv.  szerinti  nemzeti
letelepedési engedélyt kaphat, ha

a) az egyesült királysági állampolgár Magyarországon jogszerűen letelepedettként tartózkodik,
b)  az  egyesült  királysági  állampolgárral  fennálló  családi  kapcsolatát  a  kilépési  időpontot
megelőzően  létesítette  és  az  a  nemzeti  letelepedési  engedély  iránti  kérelem benyújtásakor  is
fennáll,
c) vele szemben az e törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
d)  az  egyesült  királysági  állampolgár  vagy  harmadik  ország  állampolgárságával  rendelkező
családtagja  a  tartózkodás  teljes  időtartamára  elegendő  forrással  rendelkezik  önmaga  és
családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország
szociális  ellátórendszerére,  és  jogszabályban  meghatározottak  szerint  biztosítási  jogviszony
keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a
jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.”

Indokolás

1. A módosító  javaslat  az  egészségügyi  szolgáltatásra  való  jogosultságra  vonatkozó  speciális
szabályok módosítására irányul. Tekintettel arra, hogy a meglévő jogok garantálását kell rögzíteni,
így az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a kilépését követően az átmeneti időszakra
nem szükséges szabályozni, mivel ez túlmutatna a jogalkotási célon, ezért a vonatkozó rendelkezés
elhagyása szükséges.
2. A  módosító  javaslat  szövegpontosításokat  tartalmaz  a  kiküldetésekre  vonatkozó  speciális
szabályokkal  összefüggésben.  A kiküldetések  elismerése  kapcsán  a  szöveg  kiegészül  egy,  az
átmeneti időszak végére irányadó időponttal, amely így egyértelművé teszi, hogy átmenti szabályok
alkalmazásáról  van  szó,  és  egy  adott  kiküldetés  legfeljebb  2020.  december  31-ig  tekinthető
kiküldetésnek. 
3. E nyelvhelyességi és kodifikációs technikai célú módosítás a bekezdés szórendjét változatja meg
az átláthatóbb normaszerkezet érdekében. 
4. Nyelvhelyességi célú módosítás, amely az értelmezés egyértelműsítését szolgálja. 
5. Nyelvhelyességi célú módosítás, amely az értelmezés egyértelműsítését szolgálja. 
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