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személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények 
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2019. évi ..... törvény 

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

1. §

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

„95. §

(1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült  Királysága (a továbbiakban: Egyesült  Királyság)
állampolgárára, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával
rendelkező  családtagjára  vonatkozó  eljárásokban  –  a  (2)-(17)  bekezdésben  meghatározott
eltérésekkel  –  az  Egyesült  Királyság  európai  uniós  tagságának  megszűnésétől  (a  továbbiakban:
kilépési  időpont)  kezdődően  indult  és  megismételt  eljárásokban  a  Harmtv.  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

(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, mintha az a kilépési időpontig megtörtént volna.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feltétele, hogy az egyesült királysági állampolgár igazolja, hogy a
kilépési  időpontot  megelőzően  Magyarországon  tartózkodott  és  megfelel  a  21.  §  szerinti
előírásoknak.

(4) E § alkalmazásában családtag a 2. § b) pontja szerinti  családtag,  kivéve a 2. § b) pont bh)
alpontjában meghatározott harmadik országbeli állampolgárokat.

(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.

(6)  Az  egyesült  királysági  állampolgár  részére  kiadott  regisztrációs  igazolás,  valamint  állandó
tartózkodási kártya legfeljebb a kilépési időpontot követő három évig érvényes.

(7) Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja
részére  kiadott  tartózkodási  kártya,  valamint  állandó  tartózkodási  kártya  legfeljebb  a  kilépési
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időpontot követő három évig érvényes.

(8)  Azon  egyesült  királysági  állampolgár  és  egyesült  királysági  állampolgár  harmadik  ország
állampolgárságával rendelkező családtagja, aki a kilépési időpontot követő három évig rendelkezik
a  regisztrációs  igazolás,  a  tartózkodási  kártya  vagy  az  állandó  tartózkodási  kártya  kiadásától
számított,  a  Harmtv.  35.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feltétellel,  kérelmére  –  a
Harmtv. 33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a Harmtv. 35. § (1a) bekezdésében foglalt
feltételek vizsgálata nélkül – nemzeti letelepedési engedélyt kap, kivéve, ha

a) a letelepedésével kapcsolatosan a Harmtv. 33. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében
foglalt bármely kizáró ok áll fenn,
b) az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország
állampolgárságával  rendelkező családtagja büntetett  előéletű,  és  a  büntetett  előélethez  fűződő
hátrányok alól nem mentesült,
c) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja
esetén az egyesült királysági állampolgárral a tényleges életközösség nem áll fenn, vagy
d) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja
esetén,  ha  az  egyesült  királysági  állampolgár  Magyarország  területét  a  külföldi  letelepedés
szándékával elhagyta.

(9)  A (8)  bekezdés  a)  pontja  tekintetében  a  Harmtv.  nemzeti  letelepedési  engedély  kiadására
vonatkozó szabályai szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás
kérése céljából. A kijelölt szakhatóság azon szakkérdésben, hogy a nemzeti letelepedési engedély
kiadását  kérelmező  letelepedése  veszélyezteti-e  Magyarország  nemzetbiztonságát  vagy
közbiztonságát, az állásfoglalását mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárásban tizenöt napon
belül adja meg.

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

(11)  Az  egyesült  királysági  állampolgár,  valamint  az  egyesült  királysági  állampolgár  harmadik
ország  állampolgárságával  rendelkező  családtagja  a  Harmtv.  szabályai  szerint  EK  letelepedési
engedély iránti kérelmet is előterjeszthet.

(12)  Az  egyesült  királysági  állampolgár  harmadik  ország  állampolgárságával  rendelkező
családtagja,  aki  a  Magyarországon  jogszerűen  tartózkodó  egyesült  királysági  állampolgárhoz  a
kilépési időpontot követő három 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
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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.

(13) Nem kaphat a (12) bekezdés szerint nemzeti letelepedési engedélyt azon egyesült királysági
állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja,

a)  akinek  a  letelepedése  veszélyezteti  Magyarország  közbiztonságát  vagy  nemzetbiztonságát,
vagy
b)  aki  kiutasítás  vagy beutazási  és  tartózkodási  tilalom,  illetve  a  Harmtv.  2.  §  j)  pontjában
meghatározott  beutazási  és  tartózkodási  tilalmat  elrendelő  SIS  figyelmeztető  jelzés  (a
továbbiakban: SIS figyelmeztető jelzés) hatálya alatt áll.

(14)  A (13)  bekezdés  a)  pontja  tekintetében a  Harmtv.  nemzeti  letelepedési  engedély kiadására
vonatkozó szabályai szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás
kérése céljából. A kijelölt szakhatóság azon szakkérdésben, hogy a nemzeti letelepedési engedély
kiadását  kérelmező  letelepedése  veszélyezteti-e  Magyarország  nemzetbiztonságát  vagy
közbiztonságát, az állásfoglalását mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárásban tizenöt napon
belül adja meg.

(15)  Ha  a  Harmtv.  szerint  letelepedett  egyesült  királysági  állampolgárnak  és  harmadik  ország
állampolgárságával rendelkező családtagjának gyermeke született, a születés bejelentését követően
a gyermek részére nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező
szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

(16) A (8) és a (12) bekezdés szerint megszerzett nemzeti letelepedési engedélyt az idegenrendészeti
hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár
harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja

a) Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta,
b) a tartózkodás teljes időtartamára nem rendelkezik elegendő forrással önmaga vagy családtagjai
számára  ahhoz,  hogy  tartózkodásuk  ne  jelentsen  indokolatlan  terhet  Magyarország  szociális
ellátórendszerére, és jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében nem
jogosult  az  egészségbiztosítási  szolgáltatások  igénybevételére,  vagy  azok  fedezetéről  a
jogszabályok rendelkezései szerint nem tud önmaga vagy családtagja gondoskodni,
c) veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, vagy
d)  kiutasítás  vagy beutazási  és  tartózkodási  tilalom,  illetve  beutazási  és  tartózkodási  tilalmat
elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.

(17)  Az  egyesült  királysági  állampolgár,  valamint  az  egyesült  királysági  állampolgár  harmadik
ország  állampolgárságával  rendelkező  családtagja  a  Harmtv.  általános  szabályai  szerint
kérelmezheti a tartózkodási engedély kiadását azzal, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó
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egyesült  királysági  állampolgár,  valamint  az  egyesült  királysági  állampolgár  harmadik  ország
állampolgárságával  rendelkező  családtagja  a  tartózkodási  engedély  kiadását  Magyarországon  is
kérelmezheti.”

2. §

Nem  lép  hatályba  az  egyes  törvények  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királysága
Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV.
törvény 6. alcíme.

3. §

Ez a törvény az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai
Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény
9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

4



Általános indokolás

Az egyes  törvények  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország Egyesült  Királysága  Európai  Unióból
történő rendezetlen  kilépése  esetére  szükséges  módosításáról  szóló  2019.  évi  XV.  törvény –
Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királysága  (a  továbbiakban:  Egyesült  Királyság)
Európai  Unióból  az  Európai  Unióról  szóló  szerződés  50.  cikk  (2)  bekezdése  szerinti
megállapodás nélküli kilépés (a továbbiakban: kilépés) esetére – megteremti annak a lehetőségét,
hogy a kilépést megelőzően, a szabad mozgás és tartózkodás jogát élvező személyek a kilépést
követően  is  folytathassák  tartózkodásukat  Magyarországon  kedvezményes  szabályozás
keretében.

Az  Egyesült  Királyságban  zajló  eseményekre  tekintettel  a  szabályozás  módosítása  indokolt
annak  érdekében,  hogy  a  kilépést  megelőzően  Magyarországon  élő  egyesült  királysági
állampolgárok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény szerinti regisztrációnak a kilépést követően is, 2020.
december 31-ig eleget tehessenek.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

Az  Egyesült  Királyságba  az  uniós  jog  hatálya  alatt  érkező  külföldiek  –  így  a  magyar
állampolgárok is – rendezetlen kilépés esetén 2020. december 31-ig regisztrálhatnak, igazolva,
hogy a kilépést megelőzően is ott éltek.

Az  Egyesült  Királyság  kérésének  megfelelően  szükséges  lehetővé  tenni,  hogy  a  kilépést
megelőzően  Magyarországon  élő,  a  regisztrációjának  a  kilépés  időpontjáig  eleget  nem tevő
egyesült királysági állampolgárok a regisztrációjuknak ugyanezen időpontig eleget tehessenek.

A teljesített regisztrációt – az igazolási kérelem természetéhez igazodva – úgy kell tekintetni,
mintha  az  a  kilépési  időpontig  megtörtént  volna.  Ezáltal  a  kedvezményes  letelepedésre  is
jogosultak lesznek és a családtagjaik sem kerülnek kedvezőtlenebb helyzetbe.

A  törvényjavaslat  szerint  a  kilépést  megelőzően  Magyarországon  élő  egyesült  királysági
állampolgárok és családtagjaik három év előzetes tartózkodást követően nemzeti  letelepedési
engedély  megszerzésére  lesznek  jogosultak,  a  lakhatásra,  megélhetésre,  egészségügyi
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biztosításra  és  Magyarország  érdekére  vonatkozó  feltételek  vizsgálata  nélkül.  A  nemzeti
letelepedési  engedély  megszerzéséig  pedig  a  korábban  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás
szabályrendszere szerint kiadott okmányok birtokában élhetnek továbbra is jogaikkal.

2. § 

A törvényjavaslat  az  egyes  törvények Nagy-Britannia  és  Észak-Írország Egyesült  Királysága
Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi
XV. törvény 6. alcímében foglalt rendelkezéseket – a kilépést követő regisztrációra vonatkozó
kiegészítéssel  –  újból  megállapítja,  így  technikailag  rendelkezni  kell  arról,  hogy  azok  nem
lépnek hatályba.

3. § 

A módosító rendelkezések hatályba lépésének meghatározása a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény  7.  §  (3)  bekezdése  alapján  –  figyelemmel  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi
CXXX. törvény 11. §-ára – valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének az időpontjához kötődve
valósul meg. A hatálybalépés időpontja az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült  Királysága  Európai  Unióból  történő  rendezetlen  kilépése  esetére  szükséges
módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpont.
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