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Összegző jelentés

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő
rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/8027.) 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. november 28-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 Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. november 28-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő
rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény

módosításáról szóló
T/8027. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/8027/2. 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: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/8027/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 95. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

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

„(2) A kilépési időpont előtt Magyarországon tartózkodó egyesült királysági állampolgár, aki a 21. §
szerinti bejelentési kötelezettségének a kilépési időpontig nem tett eleget, a 21. § szerinti bejelentési
kötelezettségét  legkésőbb  2020.  december  31-ig  teljesítheti.  A teljesített  regisztrációt  úgy  kell
[tekintetni]tekinteni, mintha az a kilépési időpontig megtörtént volna.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/8027/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 95. § (5) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

1. §

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

„(5)  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.]

vonatkozó eljárásokban.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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