
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/4821/6.

Benyújtás dátuma: 2019-03-14 12:20

Parlex azonosító: 1H9KKEDW0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Salacz László, Alelnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai
Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló

törvényjavaslathoz
(T/4821.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2019.  március  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. március 14-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai
Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló

T/4821. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/4821/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/4821/2/1.
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/M. §

Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királysága  (a  továbbiakban:  Egyesült  Királyság)
európai uniós tagságának megszűnését követően 2020. december 31-ig a 4. § f) pont 2. alpontja
szerinti saját jogú nyugdíjasnak minősül az a természetes személy is, aki az Egyesült Királyság
jogszabályainak alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

65/N. §

(1)  Az  Egyesült  Királyság  európai  uniós  tagságának  megszűnését  követően  megkezdett
kiküldetésekre  a  11.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt  rendelkezést  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni,  hogy  az  Egyesült  Királyság  európai  uniós  tagságának  megszűnését  megelőzően
megkezdett egyesült királysági kiküldetéseket figyelmen kívül kell hagyni a belföldi munkavégzés
óta  eltelt  három  évet  meghatározó  feltétel  vizsgálatakor  2020.  december  31-ig,  valamint  a
Magyarországra irányuló kiküldetések között legalább két hónapnak el kell telnie.

(2)  Az  Egyesült  Királyság  európai  uniós  tagságának  megszűnésekor  az  Egyesült  Királyságból
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Magyarországra  történő  folyamatban  lévő  kiküldetések  a  kiküldetések  megkezdésekor  ismert
időtartamig minősülnek kiküldetésnek.

(3) Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor Magyarországról az Egyesült
Királyságba  történő  folyamatban  lévő  kiküldetések  a  kiküldetések  megkezdésekor  ismert
időtartamig minősülnek kiküldetésnek.

[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.]

65/P. §

Ha a természetes személy az Egyesült Királyságban 2020. december 31-ig rendelkezett lakó- vagy
tartózkodási  hellyel,  ezeket  az  időszakokat  a  39.  §  (3)  bekezdésében  foglalt  feltétel  teljesítése
szempontjából megfelelően figyelembe kell venni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/4821/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 1997. évi LXXX. törvény 65/N. § (2) és (3) bekezdés
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/4821/2/3.
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].”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/4821/2/4.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/4821/2/5.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 2007. évi I. törvény 95. § (10) 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:

„(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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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