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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi I.
tör vény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról*

Az Or szág gyû lés az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer -
zõ dés ben biz to sí tott sza bad moz gás és tar tóz ko dás joga
gya kor lá sá nak biz to sí tá sa, va la mint a ma gyar ál lam pol gá -
rok ma gyar ál lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ csa lád tag -
jai te kin te té ben az egyen lõ bá nás mód meg te rem té se ér de -
ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság az e tör vény ben fog lal -
tak sze rint biz to sít ja a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá -
nak gya kor lá sát

a) a ma gyar ál lam pol gár ki vé te lé vel az Eu ró pai Unió
tag ál la ma és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
állapodásban ré szes más ál lam ál lam pol gá rá nak, to váb bá
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes
ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás joga te kin te té ben az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lá sú sze mély nek (a továb -
biak ban: EGT-ál lam pol gár),

b) az EGT-ál lam pol gár ma gyar ál lam pol gár ság gal nem 
ren del ke zõ, az EGT-ál lam pol gárt kí sé rõ vagy hoz zá csat -
la ko zó csa lád tag já nak (a továb biak ban: az EGT-ál lam pol -
gár csa lád tag ja),

c) a ma gyar ál lam pol gár ma gyar ál lam pol gár ság gal
nem ren del ke zõ, a ma gyar ál lam pol gárt kí sé rõ vagy hoz zá
csat la ko zó csa lád tag já nak (a továbbiak ban: a ma gyar
 állampolgár csa lád tag ja), va la mint

d) an nak az EGT-ál lam pol gárt vagy a ma gyar ál lam -
pol gárt kí sé rõ vagy hoz zá csat la ko zó sze mély nek, aki

da) a ma gyar ál lam pol gár el tar tott ja, vagy vele leg -
alább egy éve egy ház tar tás ban él, il let ve aki rõl sú lyos
egész ség ügyi ok ból a ma gyar ál lam pol gár sze mé lye sen
gon dos ko dik,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

db) – ab ban az or szág ban, ahon nan ér kez nek – az
EGT-ál lam pol gár el tar tott ja volt, vagy vele leg alább egy
évig egy ház tar tás ban élt, il let ve aki rõl sú lyos egész ség -
ügyi ok ból az EGT-ál lam pol gár sze mé lye sen gondos -
kodik,

és a ha tó ság csa lád tag ként való be uta zá sát és tar tóz ko dá -
sát en ge dé lye zi.

(2) E tör vényt a dip lo má ci ai vagy egyéb sze mé lyes
men tes sé get él ve zõ, il let ve nem zet kö zi szer zõ dés alap ján
be uta zó EGT-ál lam pol gár ra ak kor kell al kal maz ni, ha
nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik.

(3) Ez a tör vény nem al kal maz ha tó a kü lön tör vény
alap ján a ma gyar me ne kült ügyi ha tó ság ál tal me ne kült -
ként el is mert, il let ve ide ig le nes vagy ki egé szí tõ vé de lem -
ben ré sze sí tett sze mély re.

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban

a) har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
sze mély: a ma gyar ál lam pol gár ki vé te lé vel min den olyan
sze mély, aki nem EGT-ál lam pol gár, ide ért ve a hon ta -
lant is;

b) csa lád tag:

ba) az EGT-ál lam pol gár há zas tár sa,

bb) a ma gyar ál lam pol gár há zas tár sa,

bc) az EGT-ál lam pol gár vagy há zas tár sa 21. élet évet
be nem töl tött vagy el tar tott le szár ma zó ja,

bd) a ma gyar ál lam pol gár vagy há zas tár sa 21. élet évet
be nem töl tött vagy el tar tott le szár ma zó ja,

be) – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – az
EGT-ál lam pol gár vagy há zas tár sa el tar tott fel me nõ je,
 valamint

bf) a ma gyar ál lam pol gár vagy há zas tár sa fel me nõ je,

bg) a kis ko rú ma gyar ál lam pol gár fe lett szü lõi fel ügye -
le ti jog gal ren del ke zõ sze mély,

bh) aki nek az el já ró ha tó ság csa lád tag ként való be uta -
zá sát és tar tóz ko dá sát en ge dé lye zi;

c) ke re sõ te vé keny sé get foly tat:

ca) aki jog sza bály ban meg ha tá ro zott fog lal koz ta tá si
jog vi szo nya alap ján, el len ér ték fe jé ben, más ré szé re és
vele alá-fö lé ren delt sé gi kap cso lat ban vé gez mun kát,

cb) aki nek a te vé keny sé ge jog sza bály sze rint ön ál ló an
vé gez he tõ és el len ér ték fe jé ben tör té nik, ha az egész ség -
biz to sí tá si, il let ve a nyug díj biz to sí tá si szol gál ta tá sok fe de -
ze té rõl a jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint maga gon dos -
ko dik, vagy

cc) a cb) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mély, aki gaz -
da sá gi tár sa ság, szö vet ke zet vagy egyéb – jö ve de lem szer -
zé si cél lal lét re jött – jogi sze mély tu laj do no sa ként, ügy ve -
ze tõ je ként, ve ze tõi, kép vi se le ti vagy fel ügye le ti szer ve
tag ja ként vég zi te vé keny sé gét;

d) úti ok mány: a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az ál lam ha -
tá rá nak át lé pé sé re jo go sí tó ok mány ként el is mert út le vél,
iga zol vány vagy irat, amely bir to ko sá nak sze mély azo nos -
sá gát és ál lam pol gár sá gát (hon ta lan sá gát) iga zol ja;

2 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/1. szám



e) schen ge ni ál lam: az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés -
hez, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés -
hez és az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer -
zõ dés hez csa tolt, a schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai
Unió ke re té be tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló jegy zõ könyv
(a továb biak ban: Schen ge ni Jegy zõ könyv) 1. cik ké ben,
 illetve az 1999/435/EK ta ná csi ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott
schen ge ni vív má nyo kat, va la mint az Eu ró pai Unió in téz mé -
nyei ál tal az ezek ha tá lya alá tar to zó te rü le ten ho zott to váb bi 
in téz ke dé se ket tel jes kö rû en al kal ma zó eu ró pai uni ós tag -
állam és a Schen ge ni Jegy zõ könyv 6. cik ke alap ján az Eu ró -
pai Unió Ta ná csá val kö tött, a schen ge ni vív má nyok vég re -
haj tá sá ban, al kal ma zá sá ban és fej lesz té sé ben való rész vé te -
lé rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam.

II. Fejezet

A BEUTAZÁS, VALAMINT A TARTÓZKODÁS JOGA

A beutazás, valamint a három hónapot meg nem haladó
tartózkodás joga

3.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár ér vé nyes úti ok mánnyal
vagy sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal jo go sult be utaz ni a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re.

(2) Az EGT-ál lam pol gárt, il let ve a ma gyar ál lam pol gárt 
kí sé rõ vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó
EGT-ál lam pol gár hoz, il let ve ma gyar ál lam pol gár hoz csat -
la ko zó har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
csa lád tag ér vé nyes úti ok mánnyal és – amennyi ben köz -
vet le nül al kal ma zan dó eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tus vagy
nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik – ér vé -
nyes ví zum mal jo go sult be utaz ni a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re.

(3) Ér vé nyes úti ok mánnyal és – amennyi ben köz vet le -
nül al kal ma zan dó eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tus vagy nem -
zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik – ér vé nyes ví -
zum mal csa lád tag ként jo go sult be utaz ni a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le té re az a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val
ren del ke zõ sze mély is, aki

a) a ma gyar ál lam pol gár el tar tott ja, vagy vele leg alább
egy éve egy ház tar tás ban él, il let ve aki rõl sú lyos egész ség -
ügyi ok ból a ma gyar ál lam pol gár sze mé lye sen gon dos ko -
dik, vagy

b) – ab ban az or szág ban, ahon nan ér kez nek – az
EGT-ál lam pol gár el tar tott ja volt, vagy vele leg alább
egy évig egy ház tar tás ban élt, il let ve aki rõl sú lyos
egész ség ügyi ok ból az EGT-ál lam pol gár sze mé lye sen
gon dos ko dik.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély
 vízum nél kül utaz hat be a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té -
re, ha ren del ke zik az e tör vény ben meg ha tá ro zott
tartózko dási jo got iga zo ló ok mánnyal, il let ve az Eu ró -
pai Gazda sági Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes

ál lam ál tal az EGT-ál lam pol gár har ma dik or szág ál lam -
pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag ja ré szé re ki adott
tar tóz ko dá si kár tyá val.

(5) A be uta zás ra a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó
sza bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek lét re ho zá sá ról  szóló,
2006. már ci us 15-i 562/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let ben (a továb biak ban: Schen ge ni ha tár-el len -
õr zé si kó dex) fog lalt sza bá lyo kat is al kal maz ni kell.

(6) A köz pon ti ví zum ha tó ság a há rom hó na pot meg nem 
ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ki adá sá hoz való hoz -
zá já ru lás meg adá sa elõtt kö te les egyez tet ni azon schen -
geni ál la mok köz pon ti ha tó sá ga i val, ame lyek az egyez te -
tést ké rik.

4.  § (1) Be uta zás ra jo go sí tó ví zu mot az a har ma dik
 ország ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag kap hat,
aki ele get tesz a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex 5. cikk
(1) be kez dés a), c) és e) pont já ban fog lalt fel té te lek nek.

(2) Az ér vé nyes ví zum a har ma dik or szág ál lam pol gár -
sá gá val ren del ke zõ csa lád ta got arra jo go sít ja, hogy a
 vízum ki ál lí tá sá tól szá mí tott há rom hó nap alatt több ször
be utaz zon.

(3) Meg szû nik a ví zum alap ján gya ko rolt be uta zá si jog,
ha az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek már nem áll nak
fenn.

5.  § A be uta zás tól szá mí tott há rom hó na pot meg nem
ha la dó tar tóz ko dás joga az EGT-ál lam pol gárt ér vé nyes úti
ok mány vagy sze mély azo no sí tó iga zol vány, a har ma dik
or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ, jog sze rû en be -
utazó csa lád ta got ér vé nyes úti ok mány bir to ká ban meg -
illeti mind ad dig, amíg tar tóz ko dá sa nem je lent in do ko lat -
lan ter het a Ma gyar Köz tár sa ság szo ci á lis ellátórendsze -
rére.

A három hónapot meghaladó tartózkodás joga

6.  § (1) A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra az az 
EGT-ál lam pol gár jo go sult,

a) aki nek tar tóz ko dá si cél ja ke re sõ te vé keny ség foly ta -
tá sa,

b) aki a tar tóz ko dás tel jes idõ tar ta má ra ele gen dõ for -
rás sal ren del ke zik ön ma ga és csa lád tag jai szá má ra ah hoz,
hogy tar tóz ko dá suk ne je lent sen in do ko lat lan ter het a Ma -
gyar Köz tár sa ság szo ci á lis el lá tó rend sze ré re, és kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz to sí tá si jog vi szony 
ke re té ben jo go sult az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok
igény be vé te lé re, vagy azok fe de ze té rõl a jog sza bá lyok
ren del ke zé sei sze rint maga gon dos ko dik, vagy

c) aki ta nul má nyok – ide ért ve a szak kép zést, to váb bá a
fel nõtt kép zést, ha an nak kép zé si prog ram ja akk re di -
tált – foly ta tá sa cél já ból fel vé telt nyert a köz ok ta tás ról
vagy a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó ok -
ta tá si in téz mény be, és be uta zá sa kor ele gen dõ for rás sal
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ren del ke zik ön ma ga és csa lád tag jai szá má ra ah hoz, hogy
tar tóz ko dá suk ne je lent sen in do ko lat lan ter het a Ma gyar
Köz tár sa ság szo ci á lis el lá tó rend sze ré re, va la mint kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz to sí tá si jog vi -
szony ke re té ben jo go sult az egész ség biz to sí tá si szol gál ta -
tá sok igény be vé te lé re, vagy azok fe de ze té rõl a jog sza bá -
lyok ren del ke zé sei sze rint maga gon dos ko dik.

(2) Ha az EGT-ál lam pol gár tel je sí ti az (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te le ket, család -
tagja tar tóz ko dás ra jo go sult.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te -
le ket tel je sí tõ EGT-ál lam pol gár nak a há zas tár sa, va la mint
el tar tott gyer me ke jo go sult tar tóz ko dás ra.

7.  § (1) A ke re sõ te vé keny sé get foly ta tó ma gyar ál lam -
pol gár nak a csa lád tag ja jo go sult a há rom hó na pot meg ha -
la dó tar tóz ko dás ra.

(2) A ma gyar ál lam pol gár nak az a csa lád tag ja is jo go -
sult a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra, aki vagy
aki re néz ve a ma gyar ál lam pol gár

a) ele gen dõ for rás sal ren del ke zik ah hoz, hogy tar tóz -
ko dá sa ne je lent sen in do ko lat lan ter het a Ma gyar Köz tár -
sa ság szo ci á lis el lá tó rend sze ré re, és

b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz to -
sí tá si jog vi szony ke re té ben jo go sult az egész ség biz to sí tá si 
szol gál ta tá sok igény be vé te lé re, vagy azok fe de ze té rõl a
jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint maga gon dos ko dik.

(3) A kis ko rú ma gyar ál lam pol gár fe lett szü lõi fel ügye -
le ti jog gal ren del ke zõ sze mély ré szé re a há rom hó na pot
meg ha la dó tar tóz ko dás a (2) be kez dés ben meg ál la pí tott
fel té te lek hi á nyá ban is en ge dé lyez he tõ.

8.  § (1) Az el já ró ha tó ság en ge dé lyez he ti an nak a sze -
mély nek a csa lád tag ként tör té nõ tar tóz ko dá sát, aki

a) a ma gyar ál lam pol gár el tar tott ja, vagy vele leg alább
egy éve egy ház tar tás ban él, il let ve aki rõl sú lyos egész ség -
ügyi ok ból a ma gyar ál lam pol gár sze mé lye sen gon dos ko -
dik,

b) – ab ban az or szág ban, ahon nan ér kez nek – a 6.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí tõ
EGT-ál lam pol gár el tar tott ja volt, vagy vele leg alább egy
évig egy ház tar tás ban élt, il let ve aki rõl sú lyos egész ség -
ügyi ok ból az EGT-ál lam pol gár sze mé lye sen gon dos ko -
dik.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt sze mély tar tóz ko dá si
joga meg szû nik, ha az élet kö zös ség már nem áll fenn.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély jog sze rû 
tar tóz ko dá sa alatt a csa lád tag jog ál lá sá val ren del ke zik,
 azzal a ki vé tel lel, hogy tar tóz ko dá si jo gát e jog cí men nem
tart ja meg

a) a ma gyar ál lam pol gár ha lá la vagy ál lam pol gár sá gá -
nak meg szû né se ese tén,

b) az EGT-ál lam pol gár ha lá la, tar tóz ko dá si jo gá nak
meg szû né se ese tén, vagy ha az EGT-ál lam pol gár a tar tóz -
ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel ha gyott.

9.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár a 2.  § c) pont já ban meg ha -
tá ro zott ke re sõ te vé keny sé ge meg szû né se ese tén a 6.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tar tóz ko dá si jo gát meg -
tartja, ha

a) bal eset tel vagy egész ség ká ro so dás sal össze füg gõ és
gyógy ke ze lést igény lõ ál la po ta  miatt ke re sõ kép te len,

b) ke re sõ te vé keny sé ge meg szû né sét köve tõen kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõ vé vált, vagy

c) szak mai te vé keny sé ge ma ga sabb szin tû gyakorlá -
sához szak kép zés ben vesz részt, fel té ve, hogy a szak -
képzéshez elõ írt gya kor la tot a ke re sõ te vé keny sé ge so rán
sze rez te.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
EGT-ál lam pol gár a ke re sõ te vé keny sé gén ala pu ló tar tóz -
ko dá si jo gát a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ál lás ke re -
sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má ra tart ja meg.

10.  § (1) A 6.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek tel je -
sí té se ese tén az ott meg ha tá ro zott jog cí men fenn ma rad a
tar tóz ko dá si joga a csa lád tag ként tar tóz ko dó EGT-ál lam -
pol gár nak, ha az az EGT-ál lam pol gár, aki nek a csa lád tag -
ja ként tar tóz ko dott,

a) meg halt vagy
b) tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel ha gyott.

(2) A ma gyar ál lam pol gár csa lád tag ja ként tar tóz ko dó
EGT-ál lam pol gár tar tóz ko dá si joga az (1) be kez dés sze -
rint, az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
ma rad fenn.

(3) Az EGT-ál lam pol gár há zas társ tar tóz ko dá si joga az
(1) be kez dés sze rint fenn ma rad, ha a há zas sá got a bí ró ság
fel bon tot ta vagy ér vény te le ní tet te.

(4) Az EGT-ál lam pol gár tar tóz ko dá si joga csa lád tag -
ként ma rad fenn, ha ma gyar ál lam pol gár csa lád tag ja vagy
olyan EGT-ál lam pol gár csa lád tag ja, aki a 6.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt fel té te le ket tel je sí ti.

11.  § (1) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zõ csa lád tag tar tóz ko dá si joga az EGT-ál lam pol gár
vagy a ma gyar ál lam pol gár ha lá la ese tén csa lád tag ként
fenn ma rad, amennyi ben

a) ke re sõ te vé keny sé get foly tat,
b) ele gen dõ for rás sal ren del ke zik ön ma ga és csa lád tag -

jai szá má ra ah hoz, hogy tar tóz ko dá suk ne je lent sen in do -
ko lat lan ter het a Ma gyar Köz tár sa ság szo ci á lis el lá tó rend -
sze ré re, és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
biz to sí tá si jog vi szony ke re té ben jo go sult az egész ség biz -
to sí tá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé re, vagy azok fe de ze -
té rõl a jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint maga gon dos -
ko dik, vagy
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c) olyan sze mély csa lád tag ja ként gya ko rol ja to vább a
tar tóz ko dá si jo gát, aki az a) vagy b) pont ban fog lalt fel té -
te le ket tel je sí ti.

(2) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
há zas társ tar tóz ko dá si joga a há zas ság fel bon tá sa vagy ér -
vény te le ní té se ese tén csa lád tag ként ma rad fenn, ha

a) a há zas ság jog erõs fel bon tá sát vagy ér vény te le ní té -
sét meg elõ zõ en a há zas ság leg alább két évig fenn állt, és a
volt há zas társ a há zas ság fenn ál lá sa alatt leg alább egy évig 
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dott az EGT-
 állampolgár vagy a ma gyar ál lam pol gár csa lád tag ja ként,

b) bí ró sá gi dön tés sze rint a volt há zas társ is gya ko rol ja
a szü lõi fel ügye le ti jo got az EGT-ál lam pol gár – Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó – gyer me ke fe lett, vagy
meg egye zés alap ján fe le lõs a kis ko rú fel ügye le té ért,

c) azt rend kí vü li mél tány lást ér dem lõ kö rül mé nyek
 indokolják, kü lö nö sen ha sé rel mé re az EGT-ál lam pol gár
vagy a ma gyar ál lam pol gár há zas társ a há zas ság fenn ál lá sa
alatt szán dé kos bûn cse lek ményt kö ve tett el, vagy a há zas ság -
kö tés elõtt le te le pe dett jog ál lás sal ren del ke zett, vagy

d) meg egye zés vagy bí ró sá gi dön tés alap ján a volt há zas -
társ ren del ke zik a kis ko rú gyer mek lát ha tá sá nak jo gá val, fel -
té ve, hogy a meg egye zés vagy a bí ró ság ren del ke zé se sze rint
a lát ha tás ra a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ke rül sor.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a har ma -
dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag tar -
tóz ko dá si joga fenn ma ra dá sá nak to váb bi fel té te le, hogy
tel je sít se az (1) be kez dés a), b) vagy c) pont já ban meg ha -
tá ro zott kö ve tel ményt.

(4) Az (1) és a (3) be kez dés tõl el té rõ en a ma gyar ál lam -
pol gár har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
há zas tár sá nak tar tóz ko dá si joga min den fel té tel nél kül
fenn ma rad, ha a há zas ság ból szü le tett gyer mek fe let ti
 szülõi fel ügye le ti jo got a há zas társ is gya ko rol ja.

12.  § Ha az EGT-ál lam pol gár meg hal, tar tóz ko dá si joga
meg szû nik, vagy tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel -
hagy, gyer me ke tar tóz ko dá si joga – élet ko rá tól füg get le -
nül – a ta nul má nya i nak be fe je zé sé ig fenn ma rad, ha ta nul -
má nya it már meg kezd te és meg sza kí tás nél kül foly tat ja.
A gyer mek fe lett szü lõi fel ügye le ti jo got gya kor ló má sik
szü lõ tar tóz ko dá si joga a kis ko rú gyer mek ta nul má nya i -
nak be fe je zé sé ig ma rad fenn.

13.  § (1) Az el já ró ha tó ság ha tá ro zat ban meg ál la pít ja,
hogy az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel -
ha gyott, ha az ál lan dó tar tóz ko dá si jog meg szer zé sé ig egy
éven be lül több mint hat hó nap ra el hagy ta a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tét.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tó ak,
ha a tá vol lét oka

a) kö te le zõ ka to nai szol gá lat vagy
b) egy sze ri, leg fel jebb ti zen két hó na pig fo lya ma to -

san fenn ál ló fon tos ok, kü lö nö sen ter hes ség, szü lés, sú -

lyos  betegség, ta nul má nyok foly ta tá sa, szak kép zés vagy 
ki kül de tés.

14.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag tar tóz -
ko dá si joga meg szû nik, ha

a) a tar tóz ko dá si jog gya kor lá sá nak fel té te le it már nem
tel je sí ti, vagy

b) be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt áll.

(2) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
csa lád tag tar tóz ko dá si joga meg szû nik ak kor is, ha a tar -
tóz ko dá si jog meg szer zé sét kö ve tõ hat hó na pon be lül a
csa lá di élet kö zös ség meg szûnt, fel té ve, hogy azt csak a
tar tóz ko dá si jog meg szer zé se ér de ké ben lé te sí tet ték.

(3) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ,
szü lõi fel ügye le ti jog gal ren del ke zõ sze mély tar tóz ko dá si
joga meg szû nik, ha a szü lõi fel ügye let joga meg szû nik, és
más jog cí men e sze mély to váb bi tar tóz ko dás ra nem jo go -
sult.

15.  § (1) Az el já ró ha tó ság a 14.  § (1) be kez dés a) pont -
já ban, va la mint a (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ese tek ben a tar tóz ko dá si jog meg szû né sét meg ál la pí tó ha -
tá ro za tot hoz.

(2) A tar tóz ko dá si jog meg szû né se ese tén az EGT-
 állampolgár kö te les a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét el -
hagy ni.

(3) A tar tóz ko dá si jog meg szû né se ese tén a har ma dik
or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag kö te les a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét el hagy ni, ki vé ve, ha kü lön
tör vény alap ján tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge délyt kap.

(4) Az or szág el ha gyá sá ra irá nyu ló kö te le zett sé get a ha -
tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott har ma dik hó nap
utol só nap já ig kell tel je sí te ni.

Az állandó tartózkodás joga

16.  § (1) Ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go sult
a) az az EGT-ál lam pol gár, aki öt éven át meg sza kí tás

nél kül, jog sze rû en a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz -
ko dott,

b) az a csa lád tag, aki öt éven át meg sza kí tás nél kül,
jog sze rû en a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dott,

c) az a sze mély, aki az EGT-ál lam pol gár ra vagy a ma -
gyar ál lam pol gár ra te kin tet tel fenn ma ra dó tar tóz ko dá si
jog gal ren del ke zik, és öt éven át meg sza kí tás nél kül, jog -
sze rû en a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dott, va -
la mint

d) az ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go sult szü lõ nek a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le tén szü le tett gyer me ke.

(2) Ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go sult
a) a ma gyar ál lam pol gár csa lád tag ja – a há zas társ ki vé -

te lé vel –, ha meg sza kí tás nél kül leg alább egy éve ma gyar
ál lam pol gár ral csa lá di élet kö zös ség ben él,
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b) a ma gyar ál lam pol gár há zas tár sa, fel té ve, hogy a há -
zas sá got a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en leg alább két
éve meg kö töt ték, és az óta élet kö zös sé gük fo lya ma to san
fenn áll.

(3) Ha az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val
fel ha gyott, és a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re há rom hó -
na pot meg ha la dó idõ re vissza tér, az ál lan dó tar tóz ko dá si
jog meg szer zé sé hez szük sé ges idõ tar tam új ra kez dõ dik.

17.  § (1) Az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén való meg sza kí tás nél kü li tar tóz ko dás elsõ
nap ja a tar tóz ko dás 21.  § sze rin ti be je len té sé nek vagy a
22.  § sze rin ti tar tóz ko dá si kár tya ki adá sa irán ti ké re lem
be nyúj tá sá nak nap ja.

(2) Nem mi nõ sül a tar tóz ko dás meg sza kí tá sá nak
a) az éven te leg fel jebb hat hó na pig tar tó, a Ma gyar

Köz tár sa ság te rü le tén kí vü li tar tóz ko dás,
b) a kö te le zõ ka to nai szol gá lat  miatti tá vol lét,
c) az egy sze ri, leg fel jebb ti zen két hó na pig fo lya ma to -

san fenn ál ló fon tos ok, kü lö nö sen a ter hes ség, szü lés, sú -
lyos be teg ség, ta nul má nyok foly ta tá sa, szak kép zés vagy
ki kül de tés  miatti tá vol lét.

(3) A tar tóz ko dás meg sza kí tá sá nak mi nõ sül, ha az
EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag fel hagy tar tóz ko dá si
jo gá nak gya kor lá sá val a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén.

18.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ke re sõ te vé -
keny ség foly ta tá sa cél já ból tar tóz ko dó EGT-ál lam pol gár a 
16.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott öt éves
 tartózkodási idõ le tel te elõtt ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go -
sult, ha

a) be uta zá sá tól szá mí tott több mint há rom évig meg -
sza kí tás nél kül a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko -
dott, és ke re sõ te vé keny sé ge be fe je zé se kor el ér te az öreg -
sé gi nyug díj jo go sult ság ra meg ál la pí tott élet kort, vagy ke -
re sõ te vé keny sé gét azért szün tet te meg, hogy kor en ged mé -
nyes nyug díj ba vo nul jon, fel té ve, hogy leg alább az öreg -
ségi vagy kor en ged mé nyes nyug díj ba vo nu lást meg elõ zõ
 tizenkét hó nap ban a Ma gyar Köz tár sa ság ban vég zett ke re -
sõ te vé keny sé get;

b) be uta zá sá tól szá mí tott több mint két éven át meg sza -
kí tás nél kül ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból tar tóz -
ko dott a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, és ke re sõ te vé -
keny sé gé vel bal eset tel vagy egész ség ká ro so dás sal össze -
füg gõ és gyógy ke ze lést igény lõ ál la po ta kö vet kez té ben
ha gyott fel;

c) ke re sõ kép te len sé ge olyan mun ka he lyi bal eset vagy
fog lal ko zá si meg be te ge dés kö vet kez mé nye, amely alap ján
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás ra jo go sult; vagy

d) leg alább há rom évig meg sza kí tás nél kül foly tat ta ke -
re sõ te vé keny sé gét a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, ezt
köve tõen ke re sõ te vé keny sé get foly tat egy má sik, az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál -
lam te rü le tén, de meg tart ja a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén lévõ la kó he lyét.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a ke re sõ te vé keny -
ség foly ta tá sá nak idõ tar ta má ba be szá mít az az idõ szak is,
amely alatt az EGT-ál lam pol gár

a) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint ál lás ke re -
sõ nek mi nõ sül, vagy

b) be teg ség vagy bal eset kö vet kez té ben nem foly tat ke -
re sõ te vé keny sé get.

(3) Ha a ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból tartóz -
kodó EGT-ál lam pol gár há zas tár sa ma gyar ál lam pol gár, az 
EGT-ál lam pol gár az (1) be kez dés a) és b) pont já ban fog -
lalt tar tóz ko dá si, il let ve ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sá val
kap cso la tos idõ tar tam ra vo nat ko zó fel té te lek hi á nyá ban is
ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go sult, ha

a) öreg sé gi vagy kor en ged mé nyes nyug díj ra szer zett
jo go sult sá got, vagy

b) ke re sõ te vé keny sé gé vel bal eset tel vagy egész ség ká -
ro so dás sal össze füg gõ és gyógy ke ze lést igény lõ ál la po ta
kö vet kez té ben ha gyott fel.

(4) Ha az EGT-ál lam pol gár az (1) be kez dés alap ján
meg sze rez te az ál lan dó tar tóz ko dás jo gát, a csa lád tag ja -
ként tar tóz ko dá si jog gal ren del ke zõ sze mély is ál lan dó tar -
tóz ko dás ra jo go sult.

(5) Ha a Ma gyar Köz tár sa ság ban ke re sõ te vé keny sé get
foly ta tó EGT-ál lam pol gár azt meg elõ zõ en meg hal, hogy
az ál lan dó tar tóz ko dás jo gát az (1) be kez dés alap ján meg -
sze rez te vol na, a csa lád tag ja ként tar tóz ko dá si jog gal ren -
del ke zõ sze mély ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go sult, ha

a) az EGT-ál lam pol gár a ha lá lát meg elõ zõ en két évig
meg sza kí tás nél kül a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz -
ko dott, vagy

b) az EGT-ál lam pol gár ha lá la mun ka he lyi bal eset vagy 
fog lal ko zá si meg be te ge dés kö vet kez mé nye.

19.  § (1) Az ál lan dó tar tóz ko dá si jog meg szû nik
a) két év fo lya ma tos tá vol lét tel vagy
b) be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el ren de lé se ese tén.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben az ál -
lan dó tar tóz ko dá si jog meg szû né sét az el já ró ha tó ság ha tá -
ro zat tal ál la pít ja meg.

III. Fejezet

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
ÉS A TARTÓZKODÁSI JOGOT IGAZOLÓ

OKMÁNYOK

A harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ
családtag számára kiadott vízum

20.  § (1) A ví zum ér vé nyes sé gi ide je – a (2) be kez dés -
ben fog lal tak figye lembe véte lével – hat hó nap, ame lyet a
ki ál lí tás nap já tól kell szá mí ta ni.
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(2) A ví zum ér vé nyes sé gi ide je az úti ok mány ér vé nyes -
sé gi ide jét nem ha lad hat ja meg.

(3) A ví zum ki ál lí tá sá ra irá nyu ló el já rás tár gyi költ ség -
men tes.

(4) A ví zum ké rel met az el já ró ha tó ság a ví zum ki adá sá -
val tel je sí ti, vagy ha tá ro zat tal uta sít ja el.

(5) A ki adott ví zu mot ér vény te le ní te ni kell, ha a har ma -
dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag a be -
uta zá sa kor nem tesz ele get a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek.

(6) A ví zum irán ti ké re lem, il let ve a ví zum érvényte -
lenítése tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len jog or vos lat nak
nincs he lye.

(7) A ví zum ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban so ron kí vü li
el já rás nak kis ko rú ké rel me zõ ese tén ak kor van he lye, ha a
be uta zás iga zolt cél ja a kis ko rú gyógy ke ze lé se.

(8) A ví zum el já rás ban az el já ró ha tó ság meg hall gat hat -
ja a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes vagy a cse lek võ kép te len
kis ko rú ké rel me zõt is. A meg hall ga tás so rán tör vényes
kép vi se lõ jé nek, il let ve a tör vényes kép vi se lõ ál tal adott
meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ, nagy ko rú cse lek võ ké pes
sze mély nek is je len kell len nie.

Az EGT-állampolgár három hónapot
 meghaladó tartózkodásának bejelentése

 és a bejelentést igazoló okmány

21.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár há rom hó na pot meg ha la -
dó tar tóz ko dás ese tén – leg ké sõbb a be uta zás tól szá mí tott
ki lenc ven har ma dik na pon – kö te les a tar tóz ko dá sát sze -
mé lyes ada ta i nak köz lé sé vel be je len te ni. A tar tóz ko dás
be je len té se kor be kell mu tat ni, il let ve csa tol ni kell a tar -
tóz ko dá si fel té te lek fenn ál lá sát iga zo ló – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott – ok ira to kat.

(2) Az e tör vény ben fog lalt fel té te lek iga zo lá sa ese tén a
tar tóz ko dás be je len té sé rõl  szóló iga zo lást (a továb biak -
ban: re giszt rá ci ós iga zo lás) az el já ró ha tó ság azon nal ki ál -
lít ja.

(3) A re giszt rá ci ós iga zo lás a be je lent ke zés té nyét és
idõ pont ját ta nú sít ja.

(4) A re giszt rá ci ós iga zo lás ér vény te len, ha a tar tóz ko -
dá si jog meg szûnt.

A harmadik ország állampolgárságával
rendelkezõ családtag három hónapot meghaladó

tartózkodási jogát igazoló okmány

22.  § (1) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zõ csa lád tag há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jo -
gát az el já ró ha tó ság ál tal ki ál lí tott ok mány (a továb biak -
ban: tar tóz ko dá si kár tya) ta nú sít ja, amely nek ki adá sát leg -

ké sõbb a be uta zás tól vagy a tar tóz ko dá si jo got meg ala po -
zó tény ke let ke zé sé tõl szá mí tott ki lenc ven har ma dik na pon 
kell ké rel mez ni. A ké re lem be nyúj tá sa kor be kell mu tat ni,
il let ve csa tol ni kell a tar tóz ko dá si fel té te lek fenn ál lá sát
iga zo ló – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ok ira to kat.

(2) Az el já ró ha tó ság a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg iga zo lást ad ki, amely a ké re lem el bí rá lá sá ig ta nú sít ja a
har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag 
tar tóz ko dá si jo gát.

(3) A tar tóz ko dá si kár tya ki adá sa irán ti ké rel met az el -
járó ha tó ság a tar tóz ko dá si kár tya ki adá sá val tel je sí ti, vagy 
azt ha tá ro zat tal uta sít ja el.

(4) A tar tóz ko dá si kár tya irán ti ké re lem tár gyá ban in -
dult el já rás ban az el já ró ha tó ság az ér de mi dön tést a ké re -
lem be nyúj tá sá tól szá mí tott há rom hó na pon be lül hoz za
meg.

(5) A tar tóz ko dá si kár tya az ér vé nyes sé gi ide je alatt iga -
zol ja a tar tóz ko dá si jog fenn ál lá sát.

23.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár har ma dik or szág ál lam -
pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag ja tar tóz ko dá si kár tyá -
já nak ér vé nyes sé gi ide je a tar tóz ko dá si jog gal ren del ke zõ
EGT-ál lam pol gár tar tóz ko dá sá nak idõ tar ta má hoz iga zo -
dik. A tar tóz ko dá si kár tyát leg fel jebb öt éves ér vé nyes ség -
gel kell ki ál lí ta ni.

(2) A ma gyar ál lam pol gár har ma dik or szág ál lam pol -
gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag ja tar tóz ko dá si kár tyá já -
nak ér vé nyes sé gi ide je öt év.

(3) A tar tóz ko dá si kár tya ér vény te len, ha bir to ko sa a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a tar tóz ko dá si joga gya kor -
lá sá val fel ha gyott, vagy a tar tóz ko dá si joga meg szûnt.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó
 tartózkodási jogát igazoló okmány

24.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ál lan dó tar -
tóz ko dá si jo gát az el já ró ha tó ság ál tal ki ál lí tott ok mány
(a továb biak ban: ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya) ta nú sít ja.

(2) Az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki adá sa irán ti ké rel -
met az el já ró ha tó ság az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki adá -
sá val tel je sí ti, vagy azt ha tá ro zat tal uta sít ja el.

(3) Az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya irán ti ké re lem tár gyá -
ban in dult el já rás ban az el já ró ha tó ság az ér de mi dön tést a
ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott há rom hó na pon be lül
 hozza meg.

25.  § (1) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zõ csa lád tag kö te les az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki ál -
lí tá sa irán ti ké rel met a tar tóz ko dá si kár tya ér vé nyes sé gé -
nek le jár ta elõtt be nyúj ta ni. Ha a ké rel me zõ a tar tóz ko dá si
kár tya ér vé nyes sé gé nek le jár ta után nyújt ja be a ké rel met,
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és ma gát ki men te ni nem tud ja, az ál lan dó tar tóz ko dás jo -
gá nak fenn ál lá sát iga zol nia kell.

(2) Az el já ró ha tó ság a ké re lem be nyúj tá sá ról a be nyúj -
tás sal egy ide jû leg iga zo lást ad ki, amely az ál lan dó tar tóz -
ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ig ta nú sít ja a har ma dik or szág ál -
lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád tag tar tóz ko dá si jo gát.

26.  § Az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ér vény te len, ha az
ál lan dó tar tóz ko dá si jog meg szûnt.

Bejelentési kötelezettségek

27.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár, va la mint a csa lád tag
elsõ, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ la kó he lyét a re -
giszt rá ci ós iga zo lás, il let ve a tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá -
sá val kap cso la tos el já rás ban je len ti be.

(2) Az el já ró ha tó ság a sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met
iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány ki adá sa cél já ból az EGT-
 állampolgár, va la mint a csa lád tag nyil ván tar tott sze mély -
azo no sí tó ada ta i ról és lak cím ada ta i ról, va la mint re giszt rá -
ci ós iga zo lá sá nak vagy tar tóz ko dá si kár tyá já nak ada ta i ról
ér te sí ti a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást ve ze tõ
szer vet.

(3) A re giszt rá ci ós iga zo lás, il let ve a tar tóz ko dá si kár tya 
ér vény te len sé gé rõl az el já ró ha tó ság ér te sí ti a sze mé lyi
adat- és lak cím nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet.

28.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár, va la mint a csa lád tag úti
ok má nyá nak, sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak, il let ve a
tar tóz ko dá si jo gát iga zo ló ok má nyá nak el tu laj do ní tá sát,
meg sem mi sü lé sét, el vesz té sét, to váb bá az el ve szett nek
hitt és be je len tett ok mány meg ta lá lá sát kö te les bejelen -
teni.

(2) Az el já ró ha tó ság az ok mány kö rö zé sét ren del he ti el, 
ha az ok mány hol lé te is me ret len.

(3) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
csa lád tag az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült vagy
le járt úti ok mány he lyett – ha nem zet kö zi szer zõ dés más -
ként nem ren del ke zik – kö te les új úti ok mányt be sze rez ni.
A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa lád -
tag az új úti ok mány és az (1) be kez dés alap ján ki adott
– be je len tés rõl  szóló – iga zo lás bir to ká ban hagy hat ja el az
or szág te rü le tét.

(4) Az EGT-ál lam pol gár az el ve szett, el tu laj do ní tott,
meg sem mi sült vagy le járt úti ok má nya he lyett ak kor kö te -
les új úti ok mányt be sze rez ni, ha ér vé nyes sze mély azo no -
sí tó iga zol vánnyal nem ren del ke zik.

29.  § A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jo gát
gya kor ló EGT-ál lam pol gár vagy csa lád tag a sze mé lyes
ada tok köz lé sé vel kö te les be je len te ni

a) a vele együtt tar tóz ko dó csa lád tag já nak a ha lá lát,
b) a név vál toz ta tást,

ha a ha lá le set vagy a név vál toz ta tást ered mé nye zõ tény a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül kö vet ke zett be.

30.  § Ha az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag fel hagy
tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val, kö te les ezt az el já ró
ha tó ság nak be je len te ni.

31.  § (1) A tar tóz ko dá si jog cím ben a 10.  § és a 11.  §-ban
fog lalt ok ból be kö vet ke zett vál to zást a csa lád tag kö te les
be je len te ni és a to váb bi tar tóz ko dás fel té te le it iga zol ni.

(2) A csa lád tag kö te les be je len te ni, ha a 8.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti tar tóz ko dá si jog alap já ul szol gá ló élet kö zös -
ség meg szûnt.

32.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár, va la mint a csa lád tag a
sze mély azo nos ság, il let ve a tar tóz ko dás jog sze rû sé gé nek
el len õr zé sé re fel jo go sí tott ha tó ság fel hí vá sá ra a tar tóz ko -
dá si jo got iga zo ló ok má nyát kö te les be mu tat ni.

(2) Az EGT-ál lam pol gár, va la mint a csa lád tag a tar tóz -
ko dás jo gát az e fe je zet ben meg ha tá ro zott ok má nyo kon kí -
vül bár mely más, hi telt ér dem lõ mó don is iga zol hat ja.

IV. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁNAK
KÖZRENDI, KÖZBIZTONSÁGI 

VAGY KÖZEGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL TÖRTÉNÕ
KORLÁTOZÁSA

33.  § Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek be uta -
zás hoz és tar tóz ko dás hoz való joga az ará nyos ság el vé nek
be tar tá sá val és az érin tett nek ki zá ró lag olyan sze mé lyes
ma ga tar tá sa alap ján kor lá toz ha tó, amely va ló di, köz vet len
és sú lyos ve szélyt je lent a tár sa da lom va la mely alap ve tõ
ér de ké re, így kü lö nö sen a köz rend re, a köz- és nem zet biz -
ton ság ra vagy a köz egész ség ügy re.

34.  § (1) A vissza irá nyí tás, il let ve a ki uta sí tás nem ren -
del he tõ el és nem hajt ha tó vég re olyan or szág te rü le té re,
amely az érin tett te kin te té ben nem mi nõ sül biz ton sá gos
szár ma zá si vagy biz ton sá gos har ma dik or szág nak, így
 különösen, ahol faji, val lá si, nem ze ti ho va tar to zá sa, egy
meg ha tá ro zott tár sa dal mi cso port hoz tar to zá sa vagy po li -
ti kai vé le mé nye  miatt ül döz te tés ve szé lyé nek len ne ki té ve, 
to váb bá olyan ál lam te rü le té re vagy olyan te rü let ha tá rá ra
sem, ahol nyo mós ok nál fog va tar ta ni le het at tól, hogy a
vissza irá nyí tott, il let ve a ki uta sí tott sze mély kín zás nak,
ke gyet len, em ber te len, meg alá zó bá nás mód nak vagy bün -
te tés nek, il let ve ha lál bün te tés nek len ne ki té ve (non-re fo u -
le ment).

(2) Ha az érin tett me ne kült ügyi el já rás alatt áll, a vissza -
irá nyí tás és a ki uta sí tás csak a me ne kült ügyi ha tó ság ké rel -
met el uta sí tó jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za ta alap ján
hajt ha tó vég re.
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35.  § Az e tör vény ben fog lalt tar tóz ko dá si fel té te lek
fenn ál lá sát, va la mint a be je len té si kö te le zett sé gek tel je sí -
té sét az el já ró ha tó ság el len õriz he ti, amennyi ben adat me -
rül fel arra néz ve, hogy e fel té te lek nem áll nak fenn, vagy
az érin tett a be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get.

A beléptetés megtagadása és a visszairányítás

36.  § (1) A ha tár for gal mat el len õr zõ ha tó ság a be utaz ni
kí vá nó EGT-ál lam pol gár, il let ve a csa lád tag ál lam ha tá ron
tör té nõ be lép te té sét meg ta gad hat ja, ha nem fe lel meg a
3.  §-ban meg ha tá ro zott be uta zá si fel té te lek nek, vagy be -
uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt áll.

(2) A be lép te tés meg ta ga dá sa ese tén az EGT-ál lam pol -
gárt, il let ve a csa lád ta got vissza kell irá nyí ta ni

a) an nak az or szág nak a te rü le té re, ahon nan ér ke zett,
b) an nak az or szág nak a te rü le té re, amely vissza fo gad -

ni kö te les,
c) an nak az or szág nak a te rü le té re, ahol szo ká sos tar -

tóz ko dá si he lye van, vagy
d) bár mely más ál lam ba, aho va be utaz hat.

(3) A vissza irá nyí tást in do kolt ha tá ro zat tal kell el ren -
del ni, és – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a köz lés sel 
egy ide jû leg in téz ked ni kell a vég re haj tás iránt. A vissza -
irá nyí tást el ren de lõ ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs
he lye.

(4) Ha a be lép te tés meg ta ga dá sá ra a 3.  §-ban meg ha tá -
ro zott be uta zá si fel té te lek hi á nya  miatt ke rül sor, a ha tár -
for gal mat el len õr zõ ha tó ság – ké re lem re – biz to sít ja az
EGT-ál lam pol gár, il let ve a csa lád tag szá má ra an nak a le -
he tõ sé gét, hogy a vissza irá nyí tás el ren de lé sé tõl szá mí tott
het ven két órán be lül a szük sé ges do ku men tu mo kat meg -
sze rez ze, vagy más mó don bi zo nyít sa a be uta zás hoz való
jo gá nak fenn ál lá sát.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni arra a sze mély re is, aki va ló szí nû sí ti sze mély -
azo nos sá gát, va la mint azt, hogy EGT-ál lam pol gár.

37.  § (1) Vissza irá nyí tás el ren de lé se ese tén a vissza irá -
nyí tott sze mély – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – kö te les a to vább- vagy vissza in du ló jár mû vön tar tóz -
kod ni vagy a vissza szál lí tá sá ra kö te les szál lí tó vál la lat egy 
má sik in du ló já ra tá ra át száll ni.

(2) A vissza irá nyí tott sze mély a vissza irá nyí tás vég re -
haj tá sá ig, de leg fel jebb het ven két órá ig kö te les a ha tár for -
gal mat el len õr zõ ha tó ság ren del ke zé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság ha tár te rü le tén ki je lölt he lyen tar tóz kod ni, ha

a) a vissza irá nyí tás az (1) be kez dés sze rint nem hajt -
ható vég re, vagy

b) a vissza irá nyí tott sze mély a 36.  § (4) be kez dés sze -
rin ti ké rel met ter jesz tett elõ.

(3) Ha a vissza irá nyí tott sze mély a vissza irá nyí tás el ren -
de lé sé tõl szá mí tott het ven két órán be lül a szük sé ges do ku -

men tu mo kat meg szer zi, vagy más mó don bi zo nyít ja a be -
uta zás hoz való jo gá nak fenn ál lá sát, a vissza irá nyí tást el -
ren de lõ ha tá ro zat ér vé nyét vesz ti.

(4) Ha a vissza irá nyí tást a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ tar ta mon be lül nem le het vég re haj ta ni, a be lép te -
tést köve tõen a vissza irá nyí tott sze mélyt az el já ró ha tó ság
ki uta sít hat ja.

A beutazási és tartózkodási tilalom

38.  § (1) Be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat kell elren -
delni az zal szem ben,

a) aki nek a be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó ti -
la lom ér vé nye sí té sé re a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi
jogi kö te le zett sé get vál lalt, vagy

b) aki nek a be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó
 tilalom ér vé nye sí té sé rõl az Eu ró pai Unió Ta ná csa dön tött.

(2) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat az is me ret len
he lyen, il let ve nem a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz -
ko dó sze méllyel szem ben az el já ró ha tó ság ha tá ro zat tal
ren de li el.

(3) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás sal együtt elrende -
lendõ be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat az el já ró ha tó ság a
ki uta sí tás ról ren del ke zõ ha tá ro za tá ban ren de li el.

(4) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el ren de lé sé rõl az 
e tör vény sze rin ti adat ke ze lõ szer vet ér te sí te ni kell.

(5) Ha a ki uta sí tást a bí ró ság ren del te el, a be uta zá si és
tar tóz ko dá si ti la lom nyil ván tar tás ba vé te lé rõl a ki uta sí tást
vég re haj tó ha tó ság gon dos ko dik.

39.  § (1) A 38.  § (1) be kez dé se alap ján el ren delt be uta -
zá si és tar tóz ko dá si ti la lom idõ tar ta mát az el ren de lõ ha tó -
ság ha tá roz za meg, amely elsõ al ka lom mal leg fel jebb
 három év le het, majd al kal man ként leg fel jebb to váb bi
 három év vel meg hosszab bít ha tó, amennyi ben an nak fel té -
te lei a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom le jár ta kor to vább ra 
is fenn áll nak.

(2) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat meg kell szün -
tet ni, ha el ren de lé sé nek oka meg szûnt.

Az idegenrendészeti kiutasítás

40.  § (1) Az el já ró ha tó ság – a köz egész ség ügyi ha tó ság
kez de mé nye zé sé re – köz egész ség ügyi ok ból ki uta sít hat ja
azt az EGT-ál lam pol gárt vagy azt a csa lád ta got, aki kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz egész sé get ve szé lyez te -
tõ be teg ség ben szen ved, fer tõ zõ ké pes, il let ve kór oko zó
hor do zó ál la pot ban van, és ezek re te kin tet tel nem veti alá
ma gát kö te le zõ el lá tás nak, ki vé ve, ha a be uta zást kö ve tõ
há rom hó nap el tel té vel vá lik be teg gé vagy fer tõ zõ ké pes sé, 
il let ve ala kul ki kór oko zó hor do zó ál la pot.
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(2) Az el já ró ha tó ság ki uta sít hat ja azt az EGT-ál lam pol -
gárt vagy azt a csa lád ta got,

a) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek az elõ írt ha tár idõn be lül nem
tett ele get,

b) aki nek a be uta zá si vagy a tar tóz ko dá si joga nem áll
fenn, de aki en nek el le né re a be uta zá si vagy a tar tóz ko dá si
joga iga zo lá sa cél já ból az el já ró ha tó ság elõtt ha mis adat ra
vagy va lót lan tény re hi vat ko zott.

41.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás el ren de lé sé vel
együtt egy év nél nem rö vi debb és öt év nél nem hosszabb
idõ tar ta mú be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat kell elren -
delni.

(2) Ha a ki uta sí tást köz egész ség ügyi ok ból ren de lik el, a 
be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom idõ tar ta má ra a köz egész -
ség ügyi ha tó ság ja vas la tot tesz.

(3) Az e tör vény sze rin ti ki uta sí tás sal együtt el ren delt
be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom idõ tar ta mát a ki uta sí tás
vég re haj tá sá nak nap já tól kell szá mí ta ni.

(4) A ki uta sí tás sal együtt el ren delt be uta zá si és tar tóz -
ko dá si ti la lom in do kolt sá gát a ki uta sí tás vég re haj tá sá nak
nap já tól szá mí tott két év el tel té vel ké re lem re fe lül kell
vizs gál ni.

(5) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el ren de lé sé nek
nincs he lye, ha

a) a ki uta sí tás ra azért ke rül sor, mert a vissza irá nyí -
tást – a vissza irá nyí tott sze mély nek fel nem ró ha tó ok -
ból – nem le he tett vég re haj ta ni, vagy

b) a ki uta sí tást kis ko rú val szem ben ren del ték el.

42.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás nem ren del he tõ
el az zal az EGT-ál lam pol gár ral, il let ve az zal a család -
taggal szem ben, aki

a) több mint tíz éve jog sze rû en tar tóz ko dik a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén, vagy

b) kis ko rú, ki vé ve, ha a ki uta sí tás a kis ko rú ér de ké ben
tör té nik.

(2) A ki uta sí tás ról az e tör vény sze rin ti adat ke ze lõ szer -
vet ér te sí te ni kell.

43.  § Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás nem al kal maz ha tó
olyan bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt, amely nek el bí rá lá -
sa so rán a bí ró ság nem ren delt el ki uta sí tást.

44.  § A 40.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a
ki uta sí tást el ren de lõ ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt a kö vet -
ke zõ szem pon to kat kell mér le gel ni:

a) az el kö ve tett cse lek mény jel le ge és sú lya,
b) az érin tett sze mély élet ko ra, egész sé gi ál la po ta,
c) az érin tett sze mély csa lá di kö rül mé nyei, a csa lá di

kap cso lat fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma,
d) az érin tett sze mély gyer me ke i nek szá ma és élet ko ra,

a ve lük való kap cso lat tar tás mód ja és gya ko ri sá ga,

e) amennyi ben van olyan má sik ál lam, ahol a csa lá di
együtt élés foly ta tá sa nem üt kö zik jogi aka dály ba, azok nak 
a ne héz sé gek nek a szám ba vé te le, ame lyek kel a csa lád ta -
gok nak kel le ne szem be néz ni ük, ha an nak az ál lam nak a
 területén kény sze rül né nek le te le ped ni,

f) az érin tett sze mély gaz da sá gi hely ze te,
g) az érin tett sze mély ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak

idõ tar ta ma,
h) az érin tett sze mély tár sa dal mi és kul tu rá lis integrá -

ciója, il let ve a szár ma zá si or szág gal fenn ál ló kap cso la ta i -
nak szo ros sá ga.

45.  § (1) Az ön ál ló an el ren delt be uta zá si és tar tóz ko dá si 
ti la lom ha tá lya alatt álló EGT-ál lam pol gár vagy csa lád tag
ki zá ró lag az el ren de lõ ha tó ság nak a bí ró ság kez de mé nye -
zé sé re ki adott hoz zá já ru lá sá val utaz hat be a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re.

(2) Az el já ró ha tó ság a ki uta sí tás sal együtt el ren delt be -
uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt álló EGT-
 állampolgár vagy csa lád tag be uta zá sát a ki uta sí tást el ren -
de lõ ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta so rán a bí ró ság elõtt 
tör té nõ meg je le nés cél já ból en ge dé lye zi, ha a bí ró ság az
érin tet tet meg je le nés re kö te le zi, vagy azt le he tõ vé te szi.

46.  § (1) A ki uta sí tást, va la mint a be uta zá si és tar tóz ko -
dá si ti lal mat el ren de lõ ha tá ro zat el len fel leb be zés nek he -
lye nincs.

(2) Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ese tén a bí ró ság a ke re se tet a
ke re set le vél be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
 bírálja el. A tár gya lá son az EGT-ál lam pol gárt vagy a
 családtagot – erre irá nyu ló ké re lem ese tén – sze mé lye sen
is meg kell hall gat ni. A sze mé lyes meg hall ga tás mellõz -
hetõ, ha az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag a meg adott
lak cím rõl nem idéz he tõ, il let ve is me ret len hely re tá vo zott.

(3) A bí ró ság a ha tá ro za tot meg vál toz tat hat ja. A bí ró ság 
ha tá ro za ta el len to váb bi jog or vos lat nak nincs he lye.

47.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás sal együtt el ren -
delt be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt álló
EGT-ál lam pol gár vagy csa lád tag a ki uta sí tás vég re haj tá -
sá tól szá mí tott egy év el tel té vel kér he ti a be uta zá si és tar -
tóz ko dá si ti la lom tör lé sét az egész sé gi ál la po tá ban vagy
csa lá di kö rül mé nye i ben be kö vet ke zett olyan vál to zás ra
hi vat koz va, amely a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való
tar tóz ko dá sát in do kol ja.

(2) A ké re lem rõl az el já ró ha tó ság há rom hó na pon be lül
ha tá roz. Ha az el já ró ha tó ság a be uta zá si és tar tóz ko dá si
 tilalom ha tá lyát meg szün te ti, in téz ke dik a be uta zá si és tar -
tóz ko dá si ti la lom tör lé se iránt.

A kiutasítás végrehajtása

48.  § (1) A bí ró ság ál tal el ren delt vagy az ide gen ren dé -
sze ti ki uta sí tás ese tén az el já ró ha tó ság in téz ke dik
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a) a ki uta sí tás té nye, vég re haj tá sá nak idõ pont ja, va la -
mint – ha be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat ren del tek
el – a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom nyil ván tar tás ba vé -
te le,

b) a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány vissza vo ná sa

iránt.

(2) Ha a ki uta sí tás vég re haj tá sá nak a 34.  §-ban meg ha -
tá ro zott aka dá lya van, azt a bí ró ság ál tal el ren delt ki uta sí -
tás vég re haj tá sa kor is figye lembe kell ven ni. A végrehaj -
tási aka dály fenn ál lá sát eb ben az eset ben a bün te tés-vég re -
haj tá si bíró ál la pít ja meg.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ki uta sí -
tott köz vet le nül ké re lem mel for dul hat a bün te tés-vég re -
haj tá si bí ró hoz a ki uta sí tá si aka dály meg ál la pí tá sa ér de ké -
ben. Ha a ki uta sí tott a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz cím -
zett ké rel mét az ide gen ren dé sze ti ha tó ság hoz nyújt ja be,
azt – az ide gen ren dé sze ti ha tó ság vé le mé nyé vel kiegé -
szítve – ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a bün te tés-vég re -
haj tá si bí ró nak.

(4) A bün te tés-vég re haj tá si bíró el já rá sá nak a ki uta sí tás
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van.

49.  § (1) Ha a ki uta sí tást el ren de lõ bí ró sá gi íté let vég re -
haj tá sá ig – a sza bad ság vesz tés bün te tés ki vé te lé -
vel – az íté let meg ho za ta lá tól szá mí tott több mint két év
telt el, az el já ró ha tó ság kez de mé nye zi a ki uta sí tást el ren -
de lõ  bíróságnál az íté let fe lül vizs gá la tát.

(2) A bí ró ság meg vizs gál ja, hogy a ki uta sí tás elrende -
lése óta tör tént-e je len tõs vál to zás a ki uta sí tott kö rül mé -
nye i ben, il let ve, hogy az érin tett sze mély je len tõs és tény -
le ges ve szélyt je lent-e a köz rend re és köz biz ton ság ra, és
dönt a ki uta sí tás fenn tar tá sá ról vagy tör lé sé rõl.

A kitoloncolás

50.  § (1) A bí ró sá gi és az ide gen ren dé sze ti ki uta sí -
tást – a 34.  §-ban meg ha tá ro zott ti la lom figye lembe véte -
lével – a ki uta sí tott sze mély ha tó sá gi kí sé re té vel (a továb -
biak ban: ki to lon co lás) kell vég re haj ta ni.

(2) A ki to lon co lás ról az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tást el -
ren de lõ ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. Bí ró sá gi ki uta sí tás
ese tén a ki to lon co lást ha tá ro zat tal kell el ren del ni, amellyel 
szem ben – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – jog or vos lat nak nincs he lye.

(3) A ki to lon co lást el ren de lõ ha tá ro zat vég re haj tá sá nak
fel füg gesz té se nem ké rel mez he tõ.

(4) A ki to lon co lás fo ga na to sí tá sá nak mód ja el len az
érin tett vég re haj tá si ki fo gást ter jeszt het elõ.

(5) A ki to lon co lást fél be kell sza kí ta ni, ha

a) a ki to lon colt cél or szág ba tör té nõ be uta zá sa meg hi ú -
sult, vagy

b) a ki to lon colt sür gõs or vo si be avat ko zást igény lõ ál -
la po ta  miatt nem hajt ha tó vég re.

(6) Az el já ró ha tó ság a légi úton tör té nõ ki uta sí tás cél já -
ból tör té nõ át szál lí tás ese te i ben biz to sí tott se gít ség nyúj -
tás ról  szóló, 2003. no vem ber 25-i 2003/110/EK ta ná csi
irány elv ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ra kö te les ál lam ál -
tal el ren delt ki uta sí tás vég re haj tá sá ban köz re mû köd het.

A kitoloncolási õrizet

51.  § (1) Az el já ró ha tó ság a ki to lon co lás vég re haj tá sá -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben õri zet be (a továb biak ban: ki to -
lon co lá si õri zet) ve szi az EGT-ál lam pol gárt, il let ve a csa -
lád ta got. Kis ko rút nem le het ki to lon co lá si õri zet be ven ni.

(2) A ki to lon co lá si õri ze tet az el já ró ha tó ság leg fel jebb
het ven két órá ra ren del he ti el, ame lyet a ki to lon co lá si
 õrizet he lye sze rint ille té kes he lyi bí ró ság a ki to lon co lás
vég re haj tá sá ig, de leg fel jebb har minc nap ra meghosszab -
bíthat.

(3) A ki to lon co lá si õri ze tet ha tá ro zat tal kell el ren del ni,
és a köz lés sel egy ide jû leg vég re kell haj ta ni. A ki to lon co -
lá si õri ze tet azon nal meg kell szün tet ni, ha

a) el ren de lé sé nek oka meg szûnt,
b) nyil ván va ló vá vá lik, hogy a ki uta sí tást nem le het

vég re haj ta ni, vagy
c) az el ren de lés tõl szá mí tott har minc nap el telt.

A kifogás

52.  § (1) Az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag a ki to -
lon co lá si õri zet el ren de lé sé re irá nyu ló el já rás fel füg gesz -
té sét nem kér he ti. A ki to lon co lá si õri ze tet el ren de lõ ha tá -
ro zat el len fel leb be zés nek nincs he lye.

(2) A ki to lon co lá si õri ze tet el ren de lõ ha tá ro zat bí ró sá gi
fe lül vizs gá la ta iránt az õri zet be vett sze mély az el ren de lés -
tõl szá mí tott het ven két órán be lül ki fo gást nyújt hat be.

(3) A ki to lon co lá si õri zet be vett sze mély ki fo gás sal
 élhet, amennyi ben az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az
58–59.  §-ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta.

(4) A ki fo gást a ki to lon co lá si õri zet he lye sze rint ille té -
kes he lyi bí ró ság bí rál ja el.

(5) A bí ró ság
a) a (2) be kez dés sze rin ti ki fo gást ha la dék ta la nul, de

leg ké sõbb a ki to lon co lá si õri zet het ven két órán túli meg -
hosszab bí tá sá val egy ide jû leg,

b) a (3) be kez dés sze rin ti ki fo gást nyolc na pon be lül
bí rál ja el.

53.  § (1) A bí ró ság dön té se alap ján
a) a tör vénysértõ ki to lon co lá si õri ze tet azon nal meg

kell szün tet ni,
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b) az el mu lasz tott in téz ke dést pó tol ni kell, il let ve a jog -
sér tõ ál la po tot meg kell szün tet ni.

(2) A ki fo gás el bí rá lá sá val egy ide jû leg az el já ró ha tó ság 
in dít vá nyá ra a bí ró ság dönt a ki to lon co lá si õri zet het ven -
két órán túli meg hosszab bí tá sá ról.

A kitoloncolási õrizet bírósági
meghosszabbítása

54.  § (1) A ki to lon co lá si õri zet be vé telt el ren de lõ ha tó -
ság az õri zet het ven két órán túli meg hosszab bí tá sát az
 elrendeléstõl szá mí tott hu szon négy órán be lül in dít vá -
nyoz za a he lyi bí ró ság nál.

(2) Az el já ró ha tó ság az in dít ványt meg in do kol ja.

(3) A bí ró ság a ki to lon co lá si õri zet meg hosszab bí tá sá ra
irá nyu ló in dít vány ról ha la dék ta la nul ha tá roz.

A bírósági eljárás közös szabályai

55.  § (1) A bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sá val, va la mint a
ki to lon co lá si õri zet meg hosszab bí tá sá val kap cso la tos el já -
rá sá ban egyes bí ró ként jár el, és vég zés sel ha tá roz.

(2) Ha a bíró a ki fo gást vagy az in dít ványt el uta sí tot ta,
ugyan azon ala pon újabb ki fo gás vagy in dít vány elõ ter -
jesz tésének nincs he lye.

56.  § (1) A bí ró ság az EGT-ál lam pol gár, il let ve a csa -
lád tag szá má ra ügy gond no kot ren del ki, ha az EGT-ál lam -
pol gár vagy a csa lád tag a ma gyar nyel vet nem is me ri,
és kép vi se le té rõl meg ha tal ma zott út ján nem tud gon dos -
kod ni.

(2) A ki to lon co lá si õri zet het ven két órán túli bí rói meg -
hosszab bí tá sa kor min den eset ben, a ki fo gás sal és az õri zet
to váb bi meg hosszab bí tá sá val kap cso la tos el já rás ban az
õri zet be vett ké rel mé re sze mé lyes meg hall ga tást kell tar -
tani.

(3) A meg hall ga tást a ki to lon co lá si õri zet he lyén és a
jogi kép vi se lõ tá vol lé té ben is meg le het tar ta ni.

(4) A meg hall ga tást a bí ró ság mel lõz he ti, ha a kito -
loncolási õri zet be vett sze mély meg je le nés re fek võ be -
teg-gyógy in té zet ben tör té nõ ápo lá sa  miatt kép te len, il let -
ve ha a ki fo gás vagy az in dít vány nem a jo go sult tól szár -
ma zik.

(5) A meg hall ga tá son az EGT-ál lam pol gár vagy a csa -
lád tag, il let ve az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a bi zo nyí té ka it
írás ban elõ ter jeszt he ti vagy szó ban elõ ad hat ja. A je len lé -
võk nek mó dot kell adni arra, hogy a bi zo nyí té ko kat meg is -
mer jék. Ha az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag, il let ve
az in dít vá nyo zó ha tó ság kép vi se lõ je nem je lent meg, de az
ész re vé te lét írás ban be nyúj tot ta, azt a bíró is mer te ti.

57.  § (1) A bí ró ság ha tá ro za tát az érin tett EGT-ál lam -
pol gár ral vagy csa lád tag gal és az ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság gal kell kö zöl ni. Ha az EGT-ál lam pol gár nak vagy a
csa lád tag nak meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ je van, vagy
szá má ra ügy gond no kot je löl tek ki, a ha tá ro za tot vele is kö -
zöl ni kell. A ha tá ro za tot ki hir de tés út ján kell kö zöl ni, és az 
írás ba fog la lást köve tõen nyom ban kéz be sí te ni kell.

(2) A bí ró ság ha tá ro za ta el len to váb bi jog or vos lat nak
nincs he lye.

(3) A bí ró sá gi el já rás tár gyi költ ség men tes.

A kitoloncolási õrizet végrehajtása

58.  § (1) A ki to lon co lá si õri zet ben lévõ sze mélyt – be fo -
ga dá sa kor – jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl anya nyel vén
vagy az ál ta la is mert más nyel ven tá jé koz tat ni kell.

(2) A ki to lon co lá si õri ze tet el ren de lõ ha tó ság az õri zet -
ben lévõ sze mély ké rel mé re, vagy ha két ol da lú kon zu li
egyez mény ezt kö te le zõ vé te szi, az õri zet be vé tel rõl, il let -
ve az õri zet idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sá ról kö te les
ké se de lem nél kül ér te sí te ni az õri zet be vett sze mély ma -
gyar or szá gi kon zu li vagy dip lo má ci ai kép vi se le tét el lá tó
szer vet.

(3) A ki to lon co lá si õri zet be vé telt el ren de lõ ha tó ság nak
ide ig le nes in téz ke dés ként ha la dék ta la nul gon dos kod nia
kell az õri zet be vett sze mély fel ügye let nél kül ma ra dó, il -
let ve el tar tott csa lád tag ja el he lye zé sé rõl, va la mint õri zet -
le nül ha gyott ér ték tár gyai biz ton ság ba he lye zé sé rõl.

59.  § (1) A ki to lon co lá si õri ze tet az el já ró ha tó ság az
erre a cél ra ki je lölt he lyen fo ga na to sít ja.

(2) A ki to lon co lá si õri zet vég re haj tá sa so rán a fér fi a kat
a nõk tõl el kell kü lö ní te ni.

(3) A ki to lon co lá si õri zet ben lévõ sze mély jo go sult:
a) el he lye zés re, élel me zés re, sa ját ru há zat vi se lé sé re

– szük ség ese tén az év szak nak meg fe le lõ ru há zat ra –,
 valamint egész ség ügyi sür gõs sé gi és alap el lá tás ra,

b) kép vi se lõ jé vel, il let ve a kon zu li kép vi se le tet el lá tó
szerv tag já val el len õr zés nél kü li, va la mint hoz zá tar to zó já -
val el len õr zés mel let ti kap cso lat tar tás ra,

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint cso -
mag át vé te lé re és kül dé sé re, le ve le zés foly ta tá sá ra és lá to -
ga tó fo ga dá sá ra,

d) az élel me zé sé nek sa ját költ sé gén tör té nõ ki egé szí té -
sé re,

e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint val -
lá sá nak gya kor lá sá ra,

f) a ren del ke zés re álló köz mû ve lõ dé si le he tõ sé gek
igény be vé te lé re,

g) ki fo gás, ké rés, pa nasz, köz ér de kû be je len tés meg té -
te lé re,

h) napi leg alább egy óra idõ tar ta mú sza bad le ve gõn tar -
tóz ko dás ra.
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(4) A ki to lon co lá si õri zet ben lévõ sze mély kö te les:
a) a ki to lon co lá si õri zet vég re haj tá sá ra szol gá ló lé te sít -

mény rend jét meg tar ta ni, az ez zel össze füg gõ uta sí tá sok -
nak ele get ten ni,

b) olyan ma ga tar tást ta nú sí ta ni, amely a töb bi ki to lon -
co lá si õri zet ben lévõ sze mély jo ga it nem sér ti, nyu gal mát
nem za var ja,

c) az ál ta la hasz nált he lyi sé gek tisz tán tar tá sá ban dí ja -
zás nél kül köz re mû köd ni,

d) a sze mé lyét érin tõ vizs gá la tok nak ma gát alá vet ni,
ru há za ta át vizs gá lá sát és a bir to ká ban nem tart ha tó sze mé -
lyes tár gyak el vé te lét tûr ni.

Arcképmás és ujjnyomat rögzítése

60.  § (1) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom be tar tá sá -
nak el len õr zé se cél já ból az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tást el -
ren de lõ vagy a bí ró sá gi ki uta sí tást vég re haj tó ha tó ság rög -
zí ti an nak a sze mély nek az arc kép má sát, va la mint ujj nyo -
ma tát, akit a bí ró ság ki uta sí tott, vagy aki vel szem ben az
 eljáró ha tó ság a ki uta sí tás sal együtt be uta zá si és tar tóz ko -
dá si ti lal mat ren delt el.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély az arc -
kép má sa, va la mint ujj nyo ma ta rög zí té sét tûr ni kö te les.

A tartózkodási jog korlátozásának közös szabályai

61.  § A ki uta sí tást, il let ve a be uta zá si és tar tóz ko dá si
 tilalmat el ren de lõ ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell:

a) a 44.  § alap ján mér le gelt szem pon to kat,
b) a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom idõ tar ta mát,
c) an nak az ál lam nak a meg ne ve zé sét, aho vá a ki uta sí -

tás vég re haj tá sa tör té nik,
d) az or szág el ha gyá sá ra elõ írt kö te le zett ség tel je sí té sé -

nek ha tár nap ját,
e) a ha tár át lé pés he lyét,
f) be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el ren de lé se ese tén

az arc kép más, va la mint az ujj nyo mat rög zí té sé nek tû ré sé -
re vo nat ko zó kö te le zett ség elõ írását.

62.  § A ki uta sí tás kap csán fel me rü lõ költ sé get a ki uta sí -
tott vagy – csa lád tag ese tén anya gi fe de zet hi á nyá -
ban – az EGT-ál lam pol gár vagy a ma gyar ál lam pol gár vi -
se li. Ha a ki uta zá si kö te le zett ség azért nem tel je sít he tõ,
mert a költ sé gek vi se lé sé re kö te le zett sze mély nem ren del -
ke zik meg fe le lõ anya gi fe de zet tel, a ki utaz ta tás költ sé gét
az el járó ha tó ság meg elõ le ge zi.

A személykörözés elrendelése

63.  § (1) Az el já ró ha tó ság kö rö zé sét ren del he ti el an nak 
az is me ret len he lyen tar tóz ko dó EGT-ál lam pol gár nak
vagy csa lád tag nak, aki

a) a ki to lon co lá si õri zet bõl meg szö kött, vagy
b) a 37.  § (2) be kez dés alap ján ki je lölt tar tóz ko dá si

hely rõl is me ret len hely re tá vo zott.

(2) A kö rö zést ha tá ro zat tal kell el ren del ni, ame lyet az
el ren de lõ ha tó ság szék he lye sze rint ille té kes rend õr -
kapitánysághoz kell meg kül de ni.

(3) A kö rö zést vissza kell von ni, ha el ren de lé sé nek oka
meg szûnt. A kö rö zést az el ren de lõ ha tó ság von ja vissza
ha tá ro zat tal, ame lyet meg kell kül de ni a (2) be kez dés sze -
rin ti rend õrkapitánysághoz.

A kiutazás korlátozása

64.  § (1) Nem hagy hat ja el a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tét az az EGT-ál lam pol gár vagy csa lád tag, aki bün te tõ el -
já rás ke re té ben elõ ze tes le tar tóz ta tás ban, házi õri zet ben,
lak hely el ha gyá si ti la lom ha tá lya alatt, õri zet ben, ki ada tá si
õri zet ben, ki ada tá si le tar tóz ta tás ban, át adá si le tar tóz ta tás -
ban, ide ig le nes át adá si le tar tóz ta tás ban van, il let ve ide ig -
le nes kény szer gyógy ke ze lés alatt áll.

(2) Az el já ró ha tó ság az EGT-ál lam pol gár vagy a csa -
lád tag úti ok má nyá nak vissza tar tá sá ról ha tá ro zat tal dönt,
ha az (1) be kez dés sze rin ti va la mely kény szer in téz ke dés
jog erõs el ren de lé sé rõl a bün te tõ el já rást foly ta tó bí ró ság,
ügyész ség, il let ve nyo mo zó ha tó ság ér te sí tet te. A ha tá ro -
zat el len jog or vos lat nak nincs he lye.

(3) Az úti ok mányt arra az idõ tar tam ra kell visszatar -
tani, amed dig az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag az
(1) be kez dés sze rin ti va la mely kény szer in téz ke dés ha tá lya 
alatt áll.

Felelõsségi szabályok

65.  § (1) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zõ csa lád ta got légi vagy vízi úton, il let ve me net rend
sze rint köz le ke dõ já rat tal köz úton a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re, il let ve te rü le tén át más cél ál lam ba szál lí tó ter -
mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság, aki vagy amely gaz da sá gi célú sze mély -
szál lí tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sult (a továb biak ban: 
fu va ro zó) kö te les a szál lí tást meg elõ zõ en meg bi zo nyo sod -
ni ar ról, hogy a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren -
del ke zõ csa lád tag ren del ke zik-e a be uta zás hoz vagy át uta -
zás hoz ér vé nyes úti ok mánnyal.

(2) A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ
csa lád ta got légi vagy vízi úton, köz úton, il let ve vas úton
szál lí tó fu va ro zó kö te les gon dos kod ni a ha la dék ta lan
vissza szál lí tás ról abba az or szág ba, ahon nan uta sát hoz ta,
vagy amely kö te les õt be fo gad ni, ha

a) az ál ta la szál lí tott utas nak a Ma gyar Köz tár sa ság
 területére tör té nõ be lép te té sét a tör vény ben meg ha tá ro zott
va la mely fel té tel hi á nya  miatt ta gad ták meg,
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b) az ál ta la szál lí tott át uta zó utast más cél ál lam ba tör té -
nõ be lép te té sé nek meg ta ga dá sa  miatt a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le té re vissza irá nyí tot ták, vagy

c) a más cél ál lam ba tör té nõ szál lí tást vál la ló fu va ro zó
meg ta gad ja az utas nak a jár mû re tör té nõ fel vé te lét.

(3) Ha a vissza szál lí tás azon nal nem hajt ha tó vég re, a
vissza szál lí tá sig a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val
ren del ke zõ csa lád tag tar tóz ko dá sá val össze füg gés ben fel -
me rü lõ költ sé ge ket a fu va ro zó vi se li.

(4) Ha a fu va ro zó vi tat ja a vissza szál lí tá si, il let ve költ -
ség vi se lé si kö te le zett sé ge fenn ál lá sát, az el já ró ha tó ság a
vissza szál lí tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re és a költ ség vi se -
lés re ha tá ro zat tal kö te le zi.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gét nem tel je sí -
tõ fu va ro zót – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – köz -
rend vé del mi bír ság gal kell súj ta ni.

(6) A köz rend vé del mi bír ság meg fi ze té sé nek kö te le -
zett sé ge alól a fu va ro zó ak kor men te sül, ha bi zo nyít ja,
hogy az (1) be kez dés ben fog lalt el len õr zé si kö te le zett sé -
gé nek a tõle el vár ha tó gon dos ság gal ele get tett.

66.  § (1) A légi fu va ro zót a ha tár for gal mat el len õr zõ
 hatóság köz rend vé del mi bír ság gal sújt ja, amennyi ben a
légi fu va ro zó – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti kö te le zett sé gét meg szeg ve – nem szol gál tat ada tot
azok ról az uta sok ról, aki ket nem az Eu ró pai Unió va la -
mely tag ál la má nak vagy va la mely schen ge ni ál lam nak a
te rü le té rõl szál lít a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni ak kor is, ha a légi fu va ro zó hi á nyos ada to kat
vagy – az el vár ha tó gon dos ság ta nú sí tá sa hi á nyá -
ban –  valótlan ada tot to váb bít.

67.  § (1) A mun kál ta tó az EGT-ál lam pol gár vagy a csa -
lád tag ma gyar or szá gi mun ka vál la lá sá nak meg hi ú su lá sát,
va la mint fog lal koz ta tá sá nak meg szün te té sét há rom mun -
ka na pon be lül kö te les be je len te ni az el já ró ha tó ság nak.

(2) Az el já ró ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gét el mu lasz tó mun kál ta tót köz rend vé del mi
bír ság gal sújt hat ja.

68.  § A fu va ro zó és a mun kál ta tó a fe le lõs sé gé nek meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás fel füg gesz té sét nem kér he ti.

V. Fejezet

AZ ELJÁRÁS KÖZÖS SZABÁLYAI

69.  § Az el já ró ha tó ság kö te les az ügy fe let az e tör vény -
ben biz to sí tott jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl, kü lö nö sen
jog or vos la ti jo gá ról, kár ta la ní tá si igé nyé rõl, va la mint
 jogai ér vé nye sí té sé nek mód já ról az ál ta la ér tett nyel ven
 tájékoztatni.

70.  § (1) Az e tör vény ben sza bá lyo zott ké re lem re in dult
el já rá sok ban az ügy fél nek ké rel me elõ ter jesz tésekor, va la -
mint a re giszt rá ci ós iga zo lás ki adá sa ér de ké ben az el já ró
ha tó ság elõtt sze mé lye sen meg kell je len nie. A sze mé lyes
meg je le né si kö te le zett ség tel je sí té sé tõl az el já ró ha tó ság
el te kint het, ha a ké rel me zõ a meg je le nés re egész sé gi ál la -
po ta  miatt kép te len.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá sok ban
az ügy fél a ké rel mét hi á nyo san nyúj tot ta be, a hi ány pót lá si 
fel hí vást ré szé re az el já ró ha tó ság azon nal át ad ja.

(3) Azok ban az el já rá si cse lek mé nyek ben, ahol az ügy -
fél sze mé lyes meg je le né se kö te le zõ, nincs he lye elekt ro ni -
kus ügy in té zés nek.

71.  § (1) Az e tör vény ben sza bá lyo zott el já rá sok ban
 hozott dön té se ket – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt el té ré -
sek kel – kéz be sí tés út ján kell kö zöl ni.

(2) A je len levõ ügy fél lel anya nyel vén vagy az ál ta la ér -
tett más ide gen nyel ven szó ban is kö zöl ni kell

a) a ha tá ro za tot,

b) a bí ró ság nak a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra
irá nyu ló el já rás ban ho zott ha tá ro za tát,

c) a ki to lon co lá si õri zet tör vényességének bí ró sá gi
 felülvizsgálata és meg hosszab bí tá sa tár gyá ban ho zott
 bírósági ha tá ro za tot.

(3) A köz lés té nyét és idõ pont ját jegy zõ könyv be kell
fog lal ni, és azt az ügy fél lel alá kell írat ni.

(4) Ha az ügy fél is me ret len he lyen tar tóz ko dik – az
(5) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –, a ha tá ro zat és a vég zés 
köz lé se hir det mé nyi úton tör té nik. Kéz be sí té si ügy gond -
nok ki ren de lé sé nek nincs he lye.

(5) Ha a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat a 38.  § (1) be -
kez dé se alap ján ren del ték el, a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott hon la pon kell köz zé -
ten ni.

72.  § (1) Ha e tör vény a ha tá ro zat tal szem be ni fel leb be -
zést ki zár ja, új ra fel vé te li el já rás nak és mél tá nyos sá gi el já -
rás nak sincs he lye.

(2) Az e tör vény ben sza bá lyo zott el já rá sok ban a má sod -
fo kon el já ró ha tó ság ál tal ho zott el sõ fo kú vég zé sek kel
szem ben nincs he lye fel leb be zés nek.

73.  § (1) A ví zum ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban a for dí -
tá si és tol má cso lá si költ sé get, to váb bá a jel tol má cso lás
költ sé gét (a továb biak ban: az anya nyelv hasz ná la tá val
kap cso la tos költ ség) a ké rel me zõ vi se li.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en az
e tör vény ben sza bá lyo zott ké re lem re in dult el já rá sok -
ban a dön tés köz lé sé vel fel me rü lõ, az anya nyelv hasz ná -
la tá val kap cso la tos költ sé ge ket az el já ró ha tó ság vi se li,
az egyéb el já rá si cse lek mé nyek el vég zé sé vel fel me rü lõ, 
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az anya nyelv hasz ná la tá val kap cso la tos költ sé get a ké -
rel me zõ vi se li.

(3) Az e tör vény ben sza bá lyo zott hi va tal ból in dult el já -
rá sok ban az anya nyelv hasz ná la tá val kap cso la tos költ sé -
get az el já ró ha tó ság vi se li.

74.  § Az e tör vény ben sza bá lyo zott hi va tal ból in dult el -
já rás so rán – ha laszt ha tat lan eset ben – az el já ró ha tó ság
 kirendelõ vég zés hi á nyá ban is igény be ve het tol má csot a
ha tó ság és a tol mács kö zött lét re jött szer zõ dés alap ján.

VI. Fejezet

ADATKEZELÉS

75.  § (1) A tar tóz ko dás jog sze rû sé gé nek nyo mon kö ve -
té se ér de ké ben az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a köz pon ti
ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás el kü lö ní tett ré sze ként az
EGT-ál lam pol gá rok és a csa lád ta gok ada ta i ról a követ -
kezõ rész nyil ván tar tá so kat ve ze ti:

a) a re giszt rá ci ós iga zo lás sal el lá tott EGT-ál lam pol gá -
rok nyil ván tar tá sa,

b) a tar tóz ko dá si kár tyá val ren del ke zõk nyil ván tar tá sa,
c) az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tyá val ren del ke zõk nyil -

ván tar tá sa,
d) a ki uta sí tott vagy be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom

ha tá lya alatt álló EGT-ál lam pol gá rok és csa lád ta gok nyil -
ván tar tá sa,

e) a sze mé lyes sza bad sá guk ban kor lá to zott EGT-ál -
lam pol gá rok és csa lád ta gok nyil ván tar tá sa,

f) az úti ok mány, il let ve a sze mély azo no sí tó iga zol vány 
el vesz té sét be je len tõ EGT-ál lam pol gá rok és csa lád ta gok
nyil ván tar tá sa.

(2) A köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tást ke ze lõ
szerv a re giszt rá ci ós iga zo lás sal, va la mint a tar tóz ko dá si
kár tyá val ren del ke zõk sze mé lyi azo no sí tó ját a sze mé lyi
adat- és lak cím nyil ván tar tás sal való kap cso lat tar tás, va la -
mint a bûn ül dö zõ ha tó sá gok ré szé re tör té nõ adat szol gál ta -
tás cél já ból ke zel he ti.

76.  § A tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok má nyok kal kap -
cso la tos, a 75.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja sze rin ti
rész nyil ván tar tá sok az érin tet tek tar tóz ko dá si jo got iga -
zoló ok má nyá val kap cso la tos kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz zák:

a) a szü le té si és há zas sá gi ne vet, a sze mé lyi azo no sí tót
és a re giszt rá ci ós iga zo lá son sze rep lõ lak cí met,

b) a re giszt rá ció idõ pont ját, il let ve a tar tóz ko dá si kár -
tya ki adá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ját,

c) az úti ok mány vagy a sze mély azo no sí tó iga zol vány
ada ta it,

d) a re giszt rá ci ót, il let ve a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló
ok mány szá mát, tí pu sát, ér vé nyes sé gét, meg hosszab bí tá -
sá nak idõ tar ta mát,

e) a re giszt rá ci ót, il let ve a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló
ok mány vissza vo ná sá nak té nyét, okát, idõ pont ját,

f) a re giszt rá ci ót, il let ve a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló
ok mány le adá sá nak té nyét, idõ pont ját,

g) a re giszt rá ci ót, il let ve a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok -
mány cse ré jé nek, pót lá sá nak, az ok mány el vesz té sé nek,
meg sem mi sü lé sé nek, a ta lált ok mány vissza adá sá nak té nyét,

h) az EGT-ál lam pol gár csa lá di ál la po tát, amennyi ben
ez más sze mély tar tóz ko dá si jo gát ala poz za meg.

77.  § A tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok má nyok ról ve ze tett 
rész nyil ván tar tá sok ban az ada tok a tar tóz ko dá si jog meg -
szû né sé tõl vagy a tar tóz ko dá si jog gya kor lá sá val való fel -
ha gyás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt évig ke zel he tõk.

78.  § (1) A ki uta sí tás, il let ve a be uta zá si és tar tóz ko dá si
ti la lom ha tá lya alatt ál lók nyil ván tar tá sa a kö vet ke zõ ada -
to kat tar tal maz za:

a) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ne vét, szü le té si
he lyét és ide jét, any ja ne vét, ál lam pol gár sá gát, sze mély -
azo no sí tó je lét,

b) a ki uta sí tás, il let ve a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la -
lom el ren de lé sé nek jog alap ját, idõ tar ta mát,

c) az in téz ke dés idõ pont ját,
d) az el ren de lõ szerv meg ne ve zé sét,
e) a ki lé pés he lyét, ide jét,
f) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag arc kép má sát, ujj -

nyo ma tát.

(2) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom alatt álló sze -
mélyt – ké rel mé re – a nyil ván tar tott ada ta i ról tá jé koz tat ni
kell. A tá jé koz ta tást – nem zet biz ton sá gi és bûn ül dö zé si ér -
dek bõl – az ide gen ren dé sze ti ha tó ság kor lá toz hat ja vagy
meg ta gad hat ja. A dön tést in do kol ni kell.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat – a
(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az ide gen ren dé sze ti
ha tó ság a ti la lom meg szû né sét kö ve tõ öt évig ke ze li.

(4) Az (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat 
az el já ró ha tó ság a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom idõ tar -
ta ma alatt ke ze li.

79.  § (1) A kon zu li vé de lem biz to sí tá sa ér de ké ben a
nem zet kö zi szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott ér te sí té si kö te -
le zett ség tel je sí té sé nek biz to sí tá sa cél já ból a sze mé lyes
sza bad sá guk ban kor lá to zott, to váb bá rend kí vü li ese mé -
nyek ben (ha lá le set, bal eset) érin tet tek nyil ván tar tá sa a kö -
vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ne vét, szü le té si
he lyét és ide jét, any ja ne vét, ál lam pol gár sá gát, sze mély -
azo no sí tó je lét,

b) a bün te tõ el já rás ada ta it (a bûn cse lek mény tör vényi
mi nõ sí té sét és meg ne ve zé sét, az el kö ve tés ide jét, a bíró -
sági dön tés idõ pont ját), ügy szá mát,

c) a rend kí vü li ese mény ada ta it, ügy szá mát,
d) az el já ró szerv meg ne ve zé sét,
e) az in téz ke dés idõ pont ját.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok a tá jé koz -
ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét vagy a sza bad ság kor lá to zás 
meg szû né sét kö ve tõ há rom évig ke zel he tõk.

80.  § (1) Az úti ok má nyuk, il let ve sze mély azo no sí tó ok -
má nyuk el vesz té sét be je len tõ EGT-ál lam pol gá rok és csa -
lád ta gok nyil ván tar tá sa a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ne vét, szü le té si
he lyét és ide jét, any ja ne vét, ál lam pol gár sá gát, sze mély -
azo no sí tó je lét,

b) az el ve szett ként be je len tett úti ok mány tí pu sát és
szá mát,

c) a be je len tés idõ pont ját,
d) a be je len tést fel ve võ szerv meg ne ve zé sét,
e) a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány tí pu sát, szá mát,

ér vé nyes sé gét és a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé sét,
f) az új úti ok mány vagy sze mély azo no sí tó iga zol vány

tí pu sát, szá mát és ér vé nyes sé gét.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az úti ok mány el vesz té -
sé vel kap cso la tos ada to kat az ok mány meg ta lá lá sá ig,
 ennek hi á nyá ban a be je len tés tõl szá mí tott öt évig ke ze li.

81.  § (1) A 75.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rész -
nyil ván tar tá sok ból tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik
el lá tá sa cél já ból – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az
igaz ság szol gál ta tá si és a bûn ül dö zõ szer vek, a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok, az adó ha tó ság, az ál lam pol gár sá gi fel -
ada to kat el lá tó ha tó ság, a me ne kült ügyi ha tó ság, a mun ka -
ügyi ha tó ság a 75.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt
rész nyil ván tar tá sok ból a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tás köz pon ti ha tó sá gá nak az EGT-ál lam pol gá rok és a
csa lád ta gok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar -
tá sá val kap cso la tos fel ada tai el lá tá sá hoz tör vény alap ján
az ab ban meg ha tá ro zott adat kör ben és szer vek ré szé re, az
adat szol gál ta tás cél já nak és jog alap já nak meg je lö lé se
mel lett szol gál tat ha tó adat.

(2) A mun ka ügyi ha tó ság csak arra a sze mély re vo nat -
ko zó ada tot igé nyel het a 75.  § (1) be kez dés a)–c) pont já -
ban fog lalt rész nyil ván tar tá sok ból, akit a Ma gyar Köz tár -
sa ság más el bá nás ban ré sze sít, mint amit a mun ka vál la lók
Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá sá ról  szóló 1612/68/EGK 
ren de let 1–6. cik ke elõ ír.

(3) Nem zet kö zi szer zõ dés vagy az Eu ró pai Unió köz -
vet le nül al kal ma zan dó eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tu sa alap -
ján az ab ban meg ha tá ro zott adat át vé tel re jo go sult szerv
 részére szol gál tat ha tó adat.

(4) Az e tör vény alap ján ke zelt ada tok sta tisz ti kai cél ra
fel hasz nál ha tók, és azok ról sze mély azo no sí tás ra al kal mat -
lan mó don a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tást ke -
ze lõ szerv sta tisz ti kai cél ra ada to kat szol gál tat hat. A 75.  §
(1) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt ada tok ból a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal ré szé re sta tisz ti kai célú adat ke ze lés ér -
de ké ben az ada tok sze mély azo no sí tás ra al kal mas mó don
is át ad ha tók.

82.  § (1) Az el já ró ha tó ság – a (2) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – az EGT-ál lam pol gár, va la mint a csa lád tag tar -
tóz ko dá si joga fenn ál lá sá nak el len õr zé se cél já ból ada tot
igé nyel het:

a) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból,
b) a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ból,
c) a kö rö zé si nyil ván tar tás ból,
d) a mun ka vál la lá si en ge déllyel ren del ke zõk nyil ván -

tar tá sá ból,
e) a cég nyil ván tar tás ból,
f) az egyé ni vál lal ko zói en ge déllyel ren del ke zõk nyil -

ván tar tá sá ból,
g) az in gat lan-nyil ván tar tás ból.

(2) Az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tás ból az el já ró ha tó ság csak ak kor igé nyel het ada -
tot, ha az EGT-ál lam pol gárt vagy a csa lád ta got a Ma gyar
Köz tár sa ság más el bá nás ban ré sze sí ti, mint amit a mun ka -
vál la lók Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá sá ról  szóló
1612/68/EGK ren de let 1–6. cik ke elõ ír.

83.  § (1) A sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást
 vezetõ szerv ér te sí ti a köz pon ti adat ke ze lõ szer vet az
EGT- állampolgár és a csa lád tag

a) Ma gyar or szá gon be kö vet ke zett ha lá lá ról, ne vé nek
meg vál toz ta tá sá ról,

b) be je len tett la kó he lyé nek meg szû né sé rõl,
c) ada tai nyil ván tar tá sá nak meg szün te té sé rõl.

(2) Az el já ró ha tó ság tá jé koz tat ja a sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tás köz pon ti ha tó sá gát

a) a tar tóz ko dá si jog meg szû né sé rõl és a tar tóz ko dá si
jog gya kor lá sá val való fel ha gyás meg ál la pí tá sá ról,

b) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag kül föl dön be kö -
vet ke zett ha lá lá ról, ne vé nek meg vál to zá sá ról.

84.  § (1) A 75.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rész -
nyil ván tar tá sok ból tel je sí tett adat szol gál ta tás ról adat to -
váb bí tá si nyil ván tar tást kell ve zet ni.

(2) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tást a nyil ván tar tás ke -
ze lõ je ve ze ti.

85.  § (1) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ne vét, szü le té si

he lyét és ide jét, any ja ne vét, ál lam pol gár sá gát, sze mély -
azo no sí tó je lét,

b) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját,
c) az adat to váb bí tás idõ pont ját,
d) az adat to váb bí tás cél ját, jog alap ját és a to váb bí tott

adat kört,
e) az adat igény lõ ne vét vagy meg ne ve zé sét.

(2) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ból – ha tör vény el -
té rõ en nem ren del ke zik – az érin tett jo go sult meg is mer ni,
hogy adat szol gál ta tás ala nya volt-e.

(3) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ba az el já ró ha tó ság, 
va la mint az adat vé del mi biz tos te kint het be.
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(4) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tást az adat to váb bí tás -
tól szá mí tott öt évig meg kell õriz ni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezések

86.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za:

a) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag tar tóz ko dá sá val
össze füg gõ ügyek ben el já ró ha tó sá go kat, ezek ille té -
kességét, va la mint az el já rás rend jét;

b) a tar tóz ko dás be je len té sé vel, va la mint a tar tóz ko dá si 
kár tya ki adá sá val kap cso la tos el já rás, va la mint az EGT-
 állampolgár és a csa lád tag e tör vény alap ján ke zelt ada ta i -
val kap cso la tos el já rás rész le tes rend jét;

c) a ví zum ki adó ha tó sá gok fel ada tát, ha tás kö rét és ille -
té kességét, a ví zum ki adás rész le tes sza bá lya it, va la mint a
ví zum for má ját;

d) a fu va ro zó val, va la mint a mun kál ta tó val szem ben
e tör vény alap ján ki szab ha tó bír ság mér té két és ki sza bá sá -
nak rend jét;

e) a kö te le zõ tar tóz ko dá si hely ki je lö lé sé vel kap cso la -
tos sza bá lyo kat;

f) a ki to lon co lá si õri zet be vett, va la mint a ki je lölt
 helyen tar tóz ko dás ra kö te le zett sze mély el lá tá sá nak és
 támogatásának sza bá lya it;

g) a ki je lölt he lyen tar tóz ko dás ra kö te le zett sze mély re
vo nat ko zó kö te le zõ ma ga tar tá si sza bá lyo kat;

h) az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ma gyar or szá gi
tar tóz ko dá sá nak rész le tes köz egész ség ügyi sza bá lya it,
 valamint az egész ség ügyi el lá tás anya gi fe de ze té nek mér -
té két és iga zo lá sá nak sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa
meg

a) az e tör vény sze rin ti ok má nyok adat tar tal mát, ér vé -
nyes sé gi ide jét, for má ját,

b) a ki to lon co lá si õri zet vég re haj tá sá nak sza bá lya it,
c) a ki to lon co lás vég re haj tá sá nak sza bá lya it, és
d) a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás adat fel -

dol go zó szer vét.

(3) Fel ha tal ma zást kap az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít sa meg az
e tör vény ha tá lya alá tar to zó el já rá sok dí ját.

(4) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz egész ség ügyet
ve szé lyez te tõ be teg sé ge ket ren de let ben ál la pít sa meg.

(5) Fel ha tal ma zást kap a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs

mi nisz ter rel egyet ér tés ben a dip lo má ci ai vagy egyéb men -
tes sé get él ve zõ sze mé lyek be uta zá sá nak és tar tóz ko dá sá -
nak egyes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.

(6) Fel ha tal ma zást kap az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le lõs
 miniszter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to -
kat irá nyí tó mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg azo -
kat az ese te ket, ami kor – a köz biz ton ság és a nem zet biz -
ton ság vé del me ér de ké ben – más schen ge ni ál lam ví zum -
ki adó ha tó sá ga a há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó ví zum ki adá sát meg elõ zõ en a köz pon ti
 vízumhatósággal egyez tet.

Hatálybalépés

87.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 3.  § (6) be kez dé se, va la mint 86.  § (6) be -
kez dé se a Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes kö rû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott na pon lép ha tály ba.

(3) A Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes kö rû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott na pon e tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben
az „a), c) és e) pont já ban” szö veg rész he lyé be az „a), va la -
mint c)–e) pont já ban” szö veg lép.

Átmeneti rendelkezések

88.  § (1) Az EGT-ál lam pol gárt a ré szé re e tör vény ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott tar tóz ko dá si ví zum, tar -
tóz ko dá si en ge dély vagy EGT tar tóz ko dá si en ge dély ér vé -
nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig meg il le tik a re giszt rá ci ós iga -
zo lás sal ren del ke zõk jo gai.

(2) A csa lád tag ré szé re e tör vény ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en ki adott tar tóz ko dá si ví zum, tar tóz ko dá si en ge -
dély, be ván dor lá si és le te le pe dé si en ge dély az érvényes -
ségi ide jé nek le jár tá ig a fen ti en ge dé lyek ál tal ta nú sí tott
jog ál lás sze rin ti tar tóz ko dás ra jo go sít.

(3) A tar tóz ko dá si ví zum mal vagy tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ EGT-ál lam pol gár vagy csa lád tag ké rel -
mé re az el já ró ha tó ság – az (1) és (2) be kez dés ben fog lalt
szer zett jo gok sé rel me nél kül – az en ge dély ér vé nyes sé gi
ide je alatt az e tör vény ben meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si
 jogot iga zo ló ok mányt ál lít ki.

(4) A le te le pe dé si vagy be ván dor lá si en ge déllyel ren -
del ke zõ EGT-ál lam pol gár vagy csa lád tag ké rel mé re – a
fel té te lek vizs gá la ta nél kül – ál lan dó tar tóz ko dá si jo got
iga zo ló ok mányt kell ki ál lí ta ni.

(5) Az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag ál tal e tör vény
ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott, el sõ fo kú ha tá ro zat tal még
el nem bí rált tar tóz ko dá si vagy le te le pe dé si en ge dély irán ti 
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ké rel mek kel kap cso la tos el já rás ban e tör vény ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

(6) Az EGT-ál lam pol gár ral és a csa lád tag gal szem ben
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a kül föl di ek be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Idtv.) alap ján el ren delt õri zet re e tör vény ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni. Ha az õri zet el ren de lé sé tõl szá -
mí tott har minc nap el telt, az õri ze tet e tör vény ha tály ba lé -
pé sé nek nap ján meg kell szün tet ni.

(7) Ha a Bol gár Köz tár sa ság, va la mint Ro má nia ál lam -
pol gá ra i val és har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren -
del ke zõ csa lád tag ja i val szem ben az Idtv. alap ján el ren delt
õri zet el ren de lé sé tõl szá mí tott har minc nap el telt, az õri ze -
tet e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján meg kell szün tet ni.

(8) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ér vé nyét vesz ti
a Bol gár Köz tár sa ság, va la mint Ro má nia ál lam pol gá ra i val 
és har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa -
lád tag ja i val szem ben az ide gen ren dé sze ti ha tó ság ál tal

a) az Idtv. alap ján el ren delt ki uta sí tás és az az zal együtt 
el ren delt be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom, va la mint

b) az Idtv. 32.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja alap ján ön -
állóan el ren delt be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom.

Módosuló rendelkezések

89.  § (1) Az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény 
(a továbbiak ban: Egytv.) 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa dal mi szer ve zet ügy in té zõ és kép vi se le ti
szer vé nek tag ja az le het, aki a köz ügyek gya kor lá sá tól
nincs el tilt va, és

a) ma gyar ál lam pol gár,
b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zik, vagy

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és be -
ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú, il let ve tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zik.”

(2) Az Egytv. a kö vet ke zõ 29.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

29.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK irány el ve (2003. no vem -
ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról, 11. cikk
(1) be kez dés g) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK

ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 
75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cikk.”

90.  § (1) A gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Gytv.) 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„5.  § A ren dez vény szer ve zõ je az le het, aki

a) ma gyar ál lam pol gár,

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zik, vagy

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és be -
ván do rolt, il let ve le te le pe dett jog ál lá sú, vagy tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zik.”

(2) A Gytv. a kö vet ke zõ 20.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

20.  § Ez a tör vény az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik -
nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar -
tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de -
let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv
 hatályon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i
2004/38/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 24. cik -
ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

91.  § (1) A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû 
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
(a továb biak ban: Avtv.) 2.  § 20. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sa so rán:]

„20. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez,”

(2) Az Avtv. 2.  §-a a kö vet ke zõ 21. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sa so rán:]

„21. har ma dik or szág: min den olyan ál lam, amely nem
EGT-ál lam.”

(3) Az Avtv. 9.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az EGT-ál la mok ba irá nyu ló adat to váb bí tást úgy
kell te kin te ni, mint ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be -
lü li adat to váb bí tás ra ke rül ne sor.”

18 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/1. szám



92.  § (1) A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi
LV. tör vény (a továb biak ban: Ápt.) 14.  § (5) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se vagy
 viszonossági gya kor lat hi á nyá ban az ide gen nyel vû ok -
iratot

a) hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal, és

b) ha en nek el há rít ha tat lan aka dá lya nincs, dip lo má ci ai 
fe lül hi te le sí tés sel

el lát va kell az ál lam pol gár sá gi ké re lem hez csa tol ni.”

(2) Az Ápt. 23.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény al kal ma zá sá ban – a lak cím be je len tés
nap já tól – Ma gyar or szá gon la kik az a la kó hellyel ren del -
ke zõ nem ma gyar ál lam pol gár,

a) aki be ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú,

b) akit me ne kült ként el is mer tek, va la mint

c) aki a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás hoz és
tar tóz ko dás hoz való jo gát Ma gyar or szá gon gya ko rol ja,
és be je len té si kö te le zett sé gé nek ele get tett.”

93.  § (1) A me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Met.) 43.  § (1) be kez dés d) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem nyil ván va ló an me ga la po zat lan nak tekint -
hetõ, ha ab ból nem le het meg ál la pí ta ni a 3.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ok fenn ál lá sát, a kö vet ke zõ in do kok
bár me lyi ke  miatt:]

„d) a ké rel me zõ az Eu ró pai Unió tag ál la ma vagy az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes más ál lam ál lam pol gá ra, il let ve az Eu ró pai Kö zös ség
és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá -
val azo nos jog ál lá sú sze mély.”

(2) A Met. 43.  § (3) be kez dés e) és f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak fenn ál lá sa ál la -
pít ha tó meg, ha a ké rel me zõ]

„e) szán dé ko san el mu lasz tot ta an nak köz lé sét, hogy ko -
ráb ban ké rel met nyúj tott be az Eu ró pai Unió tag ál la má ban
vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes más ál lam ban, il let ve olyan ál lam ban, amely -
nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la -
mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
állapodásban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál -
lást él vez (a továb biak ban együtt: EGT-ál lam), kü lö nö sen, 
ha az el já rás ban ha mis sze mély azo nos sá got hasz nál;

f) ké rel mét ko ráb ban egy má sik EGT-ál lam ban a Gen fi
Egyez mény ben fog lalt el já rá si kö ve tel mé nyek és garan -
ciák figye lembe véte lével el uta sí tot ták.”

94.  § (1) A jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi
3. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban: Jtvr.) 3.  § (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A név jegy zék be – ké re lem re – be kell je gyez ni azt,
aki ma gyar ál lam pol gár, il let ve kü lön tör vény sze rint a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze -
mély, bün tet len elõ éle tû, egye te mi jogi vég zett ség gel ren -
del ke zik, és kü lön jog sza bály sze rint ma gyar jogi szak -
vizs gát tett.”

(2) A Jtvr. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Jogi elõ adó ként az fog lal koz tat ha tó, aki ma gyar ál -
lam pol gár, il let ve kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, bün tet len elõ -
éle tû és egye te mi jogi vég zett ség gel ren del ke zik. Az ál -
lam pol gár sá gi kö ve tel mény alól az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter fel men tést ad hat.”

(3) A Jtvr. a kö vet ke zõ 23.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

23.  § Ez a tör vényerejû ren de let az Unió pol gá ra i nak
és csa lád tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza -
bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint
az 1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le -
lést szol gál ja.”

95.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 102.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt Ma gyar or szá gon 
élõ nem ma gyar ál lam pol gár nak azt kell te kin te ni, aki

a) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke -
zik,

b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és be -
ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú;

c) kü lön jog sza bály ér tel mé ben me ne kült nek mi nõ sül.”

(2) Az Itv. 103.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „Ez a tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zött tár su lás lé te sí té sé -
rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt, az
1994. évi I. tör vénnyel ki hir de tett Eu ró pai Meg ál la po dás -
sal össz hang ban az Eu ró pai Kö zös ség kö vet ke zõ jog -
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szabályaival össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz:”
szö veg rész he lyé be az „Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós
jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:” szö veg lép, és 
ez zel egy ide jû leg az (1) be kez dés a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

„c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK
irány el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád -
tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

96.  § (1) A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél -
kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 2.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lye -
ket az e tör vény és vég re haj tá si sza bá lyai ál tal tar tal ma zott
jo go kat és kö te le zett sé ge ket il le tõ en a ma gyar ál lam pol -
gár ral azo nos jo gok és kö te le zett sé gek il le tik meg és ter -
helik. Tör vény, va la mint kor mány ren de let e sza bály tól a
kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo -
gá val ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban: a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély) te kin te té -
ben el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg.”

(2) Az Flt. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Nincs szük ség en ge dély re

a) a kü lön jog sza bály sze rint me ne kült ként vagy me ne -
dé kes ként el is mert, to váb bá a be ván do rolt vagy le te le pe -
dett jog ál lá sú sze mély, to váb bá

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély ma gyar or szá gi mun ka vég zé sé hez. Tör vény, va la -
mint kor mány ren de let a b) pont ban fog lalt sza bály tól el té -
rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg.”

(3) Az Flt. 7.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A (6) és (7) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés nem
al kal maz ha tó arra a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély re, aki Ma gyar or szá gon en ge dély nél -
kül fog lal koz tat ha tó.”

(4) Az Flt. 59.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) E tör vény al kal ma zá sá ban az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség tag ál la má nak kell te kin te ni az Eu ró pai Unió tag ál -
la mát és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes más ál la mot, va la mint azt az ál la mot, amely -
nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la -
mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -

állapodásban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál -
lást él vez.”

(5) Az Flt. a kö vet ke zõ 60.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

60.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés a) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család -
tagjaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

97.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 7.  § (8) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en ügy ke ze lõi feladat -
körre köz szol gá la ti jog vi szony – a jog sza bály ál tal meg -
határozott fon tos és bi zal mas ügy ke ze lõi mun ka kö rö ket,
va la mint a 68.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ve ze tõi
meg bí zás ese tét ki vé ve – a kü lön tör vény sze rint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze méllyel is
 létesíthetõ, ha a fel adat kör el lá tá sá hoz szük sé ges mér té kû
ma gyar nyelv is me ret tel ren del ke zik.”

(2) A Ktv. 81.  §-ában az „E tör vény a Ma gyar Köz tár sa -
ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek, és azok tag ál la mai kö zöt ti
tár su lás lé te sí té sé rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber
16-án alá írt Eu ró pai Meg ál la po dás tárgy kö ré ben, a Meg -
állapodást ki hir de tõ 1994. évi I. tör vény 3.  §-ával össz -
hang ban, az Eu ró pai Kö zös sé gek kö vet ke zõ jog sza bá lya i -
val össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz:” szö veg rész 
he lyé be az „Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:” szö veg lép, és ez zel egy -
ide jû leg a 81.  § a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

„e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK
irány el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád -
tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

98.  § (1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény (a továb -
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biak ban: Nytv.) 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tör vény ha tá lya alá tar toz nak:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ma gyar ál lam -
pol gá rok, a be ván do rolt és a le te le pe dett jog ál lá sú, va la -
mint a me ne kült ként el is mert sze mé lyek,

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek (a továb biak ban: a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély),
amennyi ben a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha -
la dó tar tóz ko dá si jo gu kat a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ják.”

(2) Az Nytv. 4.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ha tá lya ki ter jed:]

„b) a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gá rok, va la mint a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
ki vé te lé vel a sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal kap cso la tos 
el já rás ra, to váb bá”

(3) Az Nytv. 9.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal
egé szül ki:

[A Hi va tal fel ada ta és ha tás kö re:]

„m) el lát ja a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mély sze mé lyi és lak cím ada ta i nak nyil ván tar -
tás ba vé te lé vel kap cso la tos – jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott – fel ada to kat.”

(4) Az Nytv. 11.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás tar tal maz za a pol gár]

„b) ma gyar vagy kül föl di ál lam pol gár sá gát, il let ve hon -
ta lan sá gát (a továb biak ban: ál lam pol gár ság), va la mint me -
ne kült, be ván do rolt, le te le pe dett jog ál lá sát, il let ve a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
ese té ben a sza bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jog -
gal tör té nõ ren del ke zés té nyét;”

(5) Az Nytv. 11.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A nyil ván tar tás a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
 jogával ren del ke zõ sze mély nek az (1) be kez dés a)–j) pont -
ja sze rin ti ada ta it, alá írá sát, va la mint sze mé lyi azo no sí tó -
já ról és lak cí mé rõl ki adott ha tó sá gi iga zol vá nyá nak ok -
mány azo no sí tó ját tar tal maz za.”

(6) Az Nytv. 12.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A nyil ván tar tás tör té ne ti ál lo má nya tar tal maz za a
pol gár min den ed di gi, a tör vény ha tá lya alá tar to zó ada tát
és adat vál to zá sát az érin tett el ha lá lo zá sá tól, ma gyar ál lam -
pol gár sá gá nak meg szû né sé tõl, il let ve a kül föl di le te le pe -
dés szán dé ká val kül föld re tá vo zá sá tól, be ván do rolt, me ne -
kült, le te le pe dett jog ál lá sá nak meg szû né sé tõl, il let ve a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
tar tóz ko dá si jo gá nak meg szû né sé tõl szá mí tott 15 évig, ki -

vé ve, ha jog ál lá sá nak meg szû né sét a ma gyar ál lam pol gár -
ság meg szer zé se ered mé nyez te.”

99.  § (1) A mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Métv.) 3.  § (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Té rí tés men tes ter hes gon do zás ra jo go sult

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ ma gyar ál lam pol gár,

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha la dó
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, amennyi ben a
pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren del -
ke zik, va la mint

c) az a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá -
ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó
sze mély, aki be ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú.”

(2) A Métv. a kö vet ke zõ 18.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

18.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
24. cikk.”

100.  § (1) A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok -
ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.)
3.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

[A tör vény ha tá lya – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt el té -
ré sek kel – ki ter jed a Ma gyar or szá gon élõ]

„b) be ván do rol tak ra és le te le pe det tek re,

c) hon ta la nok ra,”

(2) A Szoctv. 3.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A tör vény ha tá lya a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott el lá tá sok te kin te té ben az (1) be kez dés ben fog lal ta -
kon túl me nõ en ki ter jed az Eu ró pai Szo ci á lis Kar tát meg -
erõ sí tõ or szá gok nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén jog -
sze rû en tar tóz ko dó ál lam pol gá ra i ra is.
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(3) A tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a mun ka vál la lók Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá -

sá ról  szóló 1612/68/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro -
zott jo go sul ti kör be tar to zó sze mély re, a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Szmtv.)
sze rin ti csa lád tag já ra, to váb bá a ma gyar ál lam pol gár
Szmtv. sze rin ti csa lád tag já ra, amennyi ben az el lá tás
igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha la -
dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya -
ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la kó -
hellyel ren del ke zik, va la mint

b) a 32/B.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõsko -
rúak já ra dé ka te kin te té ben a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze -
rek nek a Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön -
álló vál lal ko zók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá -
ról  szóló 1408/71/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott
 jogosulti kör be tar to zó sze mély re,
amennyi ben az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az
Szmtv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak -
címének nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett 
la kó hellyel ren del ke zik.”

(3) A Szoctv. 132.  § (1) be kez dés k) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy meg ál la pít sa]
„k) a 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek re

vo nat ko zó el lá tá sok igény lé sé vel, meg ál la pí tá sá val,
 folyósításával, va la mint az igé nyel bí rá ló szer vek adat ke -
ze lé sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat;”

(4) A Szoctv. a kö vet ke zõ 141.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

141.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család -
tagjaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

101.  § (1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kotv.) 110.  § (1) és (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új

(3) be kez dés sel egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(3)–(8) be kez dés meg je lö lé se (4)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(1) A nem ma gyar ál lam pol gár kis ko rú ak kor tan kö te -
les Ma gyar or szá gon, ha

a) me ne dék jo got kérõ, me ne kült, me ne dé kes,
b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gát Ma gyar or -
szá gon gya ko rol ja,

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és be -
ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú, il let ve a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge -
déllyel ren del ke zik.

(2) A fel té te lek meg lé tét a ta nu ló ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény be tör té nõ fel vé te lé nél iga zol ni kell.

(3) Ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás
ide je

a) az egy évet nem ha lad ja meg, a szü lõ ké ré sé re,
b) az egy évet meg ha lad ja, e tör vény ere jé nél fog va vá -

lik a gyer mek tan kö te les sé.”

(2) A Kotv. a kö vet ke zõ 122/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ 
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

122/A.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés b) pont és 21. cikk,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család -
tagjaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

102.  § (1) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
(a továb biak ban: Üsztv.) 82.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ír nok ká, ille tõ leg fi zi kai al kal ma zot tá azt a bün tet -
len elõ éle tû sze mélyt le het ki ne vez ni, aki

a) ma gyar ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Szmtv.)
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély, vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek nek az
Szmtv. sze rin ti csa lád tag ja,
ha a fel adat kör el lá tá sá hoz szük sé ges mér té kû ma gyar
nyelv is me ret tel és leg alább alap fo kú vég zett ség gel ren del -
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ke zik. Fon tos és bi zal mas ügyész sé gi mun ka kört csak
 magyar ál lam pol gár tölt het be.”

(2) Az Üsztv. 111.  § (3) be kez dé sé ben az „E tör vény a
Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok
tag ál la mai kö zöt ti tár su lás lé te sí té sé rõl  szóló, Brüsszel -
ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Eu ró pai Meg ál la po dás
tárgy kö ré ben, a Meg ál la po dást ki hir de tõ 1994. évi I. tör -
vény 3.  §-ával össz hang ban az Eu ró pai Kö zös sé gek kö vet -
ke zõ jog sza bá lya i val össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar -
tal maz:” szö veg rész he lyé be az „Ez a tör vény a kö vet ke zõ
uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:” szö veg
lép, és ez zel egy ide jû leg a (3) be kez dés a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

„d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK
irány el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád -
tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

103.  § (1) A sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Szütv.) 1.  § (5) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a sza ba dal mi ügy vi võ a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ipar jog vé del mi ügyek ben kül föl dön jár el, te vé -
keny sé gé re a kül föl di jog sza bá lyok elõ írásai az irány adók, 
azon ban az ilyen te vé keny sé gé re e tör vény ren del ke zé se it
is meg fele lõen al kal maz ni kell. Kül föl di jog sza bá lyon az
el já rás he lye sze rin ti ál lam ra kö te le zõ nem zet kö zi szer zõ -
dé se ket, ha pe dig a sza ba dal mi ügy vi võ va la mely EGT-
 állam te rü le tén jár el, az e meg ál la po dás sal érin tett eu ró pai 
kö zös sé gi jog sza bá lyo kat is ér te ni kell.”

(2) A Szütv. 1.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) E tör vény al kal ma zá sá ban EGT-ál lam nak kell
 tekinteni az Eu ró pai Unió tag ál la mát és az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál la mot,
va la mint azt az ál la mot, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró -
pai Kö zös ség és tag ál la mai, to váb bá az Eu ró pai Gaz da sá gi 
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött
lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam -
pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(3) A Szütv. 2.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ka ma rá ba való fel vé tel re jo go sult, aki]
„a) ma gyar ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar -

tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Szmtv.)
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély (a továb biak ban: a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mély);”

(4) A Szütv. 5.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A sza ba dal mi ügy vi võ ka ma rai tag sá ga meg szû nik, ha]

„f) ma gyar ál lam pol gár sá ga meg szû nik, il let ve az
Szmtv. sze rint a sza bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való 
joga meg szû nik;”

(5) A Szütv. 26.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A sza ba dal mi ügy vi võ je löl tek név jegy zé ké be – ké rel -
mé re – azt kell be je gyez ni a Ka ma rá nál, aki]

„a) ma gyar ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély;”

(6) A Szütv. 26.  § (7) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ka ma ra a sza ba dal mi ügy vi võ je löl tek név jegy zé ké -
bõl tör li azt,]

„e) aki nek ma gyar ál lam pol gár sá ga meg szû nik, il let ve
aki nek az Szmtv. sze rint a sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való joga meg szû nik;”

(7) A Szütv. 27/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény al kal ma zá sá ban eu ró pai kö zös sé gi hi va -
tá sos ipar jog vé del mi kép vi se lõ (a továb biak ban: közös -
ségi kép vi se lõ) az, aki az Szmtv. sze rint a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zik, va la mely EGT-ál lam -
ban sza ba dal mi ügy vi või te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go -
sult, és va la mely EGT-ál lam te rü le tén mû kö dik.”

(8) A Szütv. 27/E.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö zös sé gi kép vi se lõt a Ka ma ra tör li a kö zös sé gi kép -
vi se lõk név jegy zé ké bõl, ha]

„c) az Szmtv. sze rint a sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való joga meg szû nik;”

(9) A Szütv. a kö vet ke zõ 41.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

41.  § Ez a tör vény az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

104.  § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szjatv.) 3.  § 2. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:]

2007/1. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23



„2. Bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély:
a) a ma gyar ál lam pol gár (ki vé ve, ha egy ide jû leg más

ál lam nak is ál lam pol gá ra, és bel föl dön nem ren del ke zik
la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel);

b) az a ter mé sze tes sze mély, aki a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
a sza bad moz gás hoz és a há rom hó na pot meg ha la dó tar -
tóz ko dás hoz való jo gát az adott nap tá ri év ben – a ki- és be -
uta zás nap ját is egész nap nak te kint ve – leg alább 183 na -
pig a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko rol ja;

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó le te le -
pe dett jog ál lá sú, il let ve hon ta lan sze mély; to váb bá

d) az a ter mé sze tes sze mély, aki
da) ki zá ró lag bel föl dön ren del ke zik ál lan dó la kó -

hellyel;
db) lét ér de kei köz pont ja bel föld, ha egy ál ta lán nem

vagy nem csak bel föl dön ren del ke zik ál lan dó la kó hellyel;
lét ér de kek köz pont ja az az ál lam, amely hez a ma gán sze -
mélyt a leg szo ro sabb sze mé lyes, csa lá di és gaz da sá gi kap -
cso la tok fû zik;

dc) tar tóz ko dá si he lye bel föl dön ta lál ha tó, ha egy ál ta -
lán nem vagy nem csak bel föl dön ren del ke zik la kó hellyel,
és lét ér de kei köz pont ja sem ál la pít ha tó meg.”

(2) Az Szjatv. 3.  § 72. pont m) és n) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság:]
„m) a 3.  § 78. pont ja sze rin ti EGT-ál lam joga alap ján az

a)–j) al pont ban meg ha tá ro zott be vé tel nek meg fe le lõ jog -
cí men ki fi ze tett (jut ta tott) be vé tel;

n) a 3.  § 78. pont ja sze rin ti EGT-ál lam joga alap ján ki -
fi ze tett (jut ta tott) olyan, e tör vény sze rint az össze vont
adó alap ba tar to zó jö ve de lem alap já ul szol gá ló be vé tel,
amely a tag ál lam bel sõ joga sze rint ak kor is men tes a jö ve -
de lem adó nak meg fe le lõ adó alól, ha azt az ott il le tõ ség gel
bíró ma gán sze mély ré szé re fi ze tik (jut tat ják);”

(3) Az Szjatv. 3.  §-a a kö vet ke zõ 78. pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 

a kö vet ke zõ:]
„78. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -

pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

105.  § (1) A ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint
épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mktv.) 1.  § (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ka ma rai tag ság nél kül vé gez het nek épí té sze ti te vé -
keny sé get azok a kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és 

tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek (a továb biak -
ban: a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély), akik szak má ju kat a kül föl di bi zo nyít vá nyok és
ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény
56.  §-ában fog lal tak sze rint kí ván ják gya ko rol ni. Ezen sze -
mé lye ket a szol gál ta tás idõ tar ta má ra, de leg fel jebb egy
évre a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te rü le ti épí tész
ka ma ra, jog sza bály ban elõ ír tak sze rint el kü lö ní tet ten ve -
ze tett név jegy zék be fog lal ja. Ezen ha tár idõt köve tõen a
név jegy zék be vett sze mé lye ket a név jegy zék bõl tö röl ni
kell.”

(2) Az Mktv. 25.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A ka ma rai fel vé tel re jo go sult, aki]
„a) ma gyar ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar -

tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, vagy
b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról

és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és
Ma gyar or szá gon la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zik, vagy”

(3) Az Mktv. a kö vet ke zõ 56.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

56.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés g) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család -
tagjaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

106.  § (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvtv.) 4.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(1) A tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt el té rés sel a Ma gyar

Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó ma gyar állampolgár -
ságú, va la mint – ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem
ren del ke zik – a le te le pe dett, be ván do rolt, il let ve be fo ga -
dott jog ál lá sú, to váb bá a ma gyar ha tó sá gok ál tal me ne -
kült ként, il let ve hon ta lan ként el is mert gyer mek re, fi a tal
fel nõtt re és szü le i re;

b) a mun ka vál la lók Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá sá -
ról  szóló 1612/68/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott
jo go sul ti kör be tar to zó sze mély re és a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar -
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tóz ko dá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Szmtv.) sze -
rin ti csa lád tag já ra, to váb bá a ma gyar ál lam pol gár Szmtv.
sze rin ti csa lád tag já ra, amennyi ben az el lá tás igény lésének
idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza -
bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si
 jogát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko rol ja, és a pol -
gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról
 szóló tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik.

(2) A tör vény ha tá lya a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá -
mo ga tás te kin te té ben az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl -
me nõ en ki ter jed az Eu ró pai Szo ci á lis Kar tát meg erõ sí tõ
or szá gok ál lam pol gá ra i nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén jog sze rû en tar tóz ko dó gyer me ke i re is.”

(2) A Gyvtv. 189.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„189.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 94/33/EK irány el ve (1994. jú ni us 22.) a
 fiatalok mun ka he lyi vé del mé rõl, az Mt. irány adó ren del -
ke zé se i vel együtt;

b) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család -
tagjaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

107.  § (1) Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló
1997. évi XLVII. tör vény (Esztv.) 3.  § m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„m) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(2) Az Esztv. 3.  §-a a kö vet ke zõ új n) pont tal egé szül ki,
és ez zel egy ide jû leg a je len le gi n) pont meg je lö lé se
o) pont ra vál to zik:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„n) har ma dik or szág: min den olyan ál lam, amely nem
EGT-ál lam,”

108.  § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog -
vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Iatv.) 11.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Igaz ság ügyi szak ér tõ nek, szak ér tõ je lölt nek, – a
 bírósági jegy zõ könyv ve ze tõ és a cég szer kesz tõ ki vé te lé -
vel – ír nok nak és fi zi kai dol go zó nak azt a tizennyol -
cadik élet évét be töl tött, bün tet len elõ éle tû, a mun ka kö ré re
meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mélyt le het ki -
ne vez ni, aki

a) ma gyar ál lam pol gár, vagy

b) kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, ha a mun ka kör el lá tá sá -
hoz szük sé ges mér té kû ma gyar nyelv is me ret tel ren del ke -
zik.”

(2) Az Iatv. 137.  §-ában az „E tör vény a Ma gyar Köz tár -
sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zöt ti 
tár su lás lé te sí té sé rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber
16-án alá írt Eu ró pai Meg ál la po dás tárgy kö ré ben, a Meg ál -
la po dást ki hir de tõ 1994. évi I. tör vény 3.  §-ával össz hang -
ban az Eu ró pai Kö zös sé gek kö vet ke zõ jog sza bá lya i val
össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz:” szö veg rész he -
lyé be az „Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:” szö veg lép, és ez zel egy ide jû -
leg a 137.  § a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

„d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK
irány el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád -
tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

109.  § (1) Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé -
rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 16.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A ma gyar ál lam pol gár, a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar -
tóz ko dá sá ról  szóló tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban: a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze -
mély), to váb bá a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar -
to zó sze mély – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
le ken túl me nõ en – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint vé gez het te le pü lés ter ve zé si te vé keny sé get.”

(2) Az Étv. 32.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ken túl -
me nõ en a ma gyar ál lam pol gár, a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, to váb bá a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
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 szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint vé gez het épí té sze ti-mû -
sza ki ter ve zé si, il let ve épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé -
keny sé get.”

(3) Az Étv. a kö vet ke zõ 63.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

63.  § Ez a tör vény az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

110.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban:
Tbj.) 4.  § f) pont 2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban sa ját jogú nyug dí jas az a
ter mé sze tes sze mély, aki]

„2. a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen
be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és
csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló kö zös sé gi
ren de let, il let ve az EGT-ál lam jog sza bá lyai al kal ma zá sá -
val sa ját jogú öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj ban ré sze sül,”

(2) A Tbj. 4.  § u) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„u) Bel föl di:
1. a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ma gyar ál lam -

pol gár, a be ván do rolt és a le te le pe dett jog ál lá sú, va la mint
a me ne kült ként el is mert sze mély,

2. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó sze mély (a továb biak ban: a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély), aki a
sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás 
jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko rol ja, és a pol -
gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról
 szóló tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik,
va la mint

3. a hon ta lan;”

(3) A Tbj. 4.  § v) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„v) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -

pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -

da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(4) A Tbj. 4.  § x) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„x) Kö zös ház tar tás: az el tar tó la kó he lyé vel, ille tõ leg
be je len tett ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si he lyé vel meg -
egyezõ:

1. a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ma gyar ál lam -
pol gár, a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ 
bel föl di nek mi nõ sü lõ sze mély, a be ván do rolt, a le te le pe -
dett, ille tõ leg a me ne kült ként el is mert (bel föl di) el tar tó
bel föl di el tar tott hoz zá tar to zó ja ese tén a pol gá rok sze mé -
lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör -
vény ren del ke zé sei sze rint be je len tett la kó- vagy tar tóz ko -
dá si hely, il let ve a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ren del ke zé sei
sze rint nyil ván tar tott szál lás hely,

2. a biz to sí tott, ille tõ leg egész ség ügyi szol gál ta tá sok ra
jo go sult sze mély Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó kül föl di el -
tar tott hoz zá tar to zó ja ese tén az el tar tott tar tóz ko dá si en ge -
dé lye, be ván dor lá si en ge dé lye vagy le te le pe dett jog ál lást
iga zo ló ok má nya alap ján, a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ren -
del ke zé sei sze rint be je len tett szál lás-, la kó- vagy tar tóz ko -
dá si hely.”

(5) A Tbj. 58.  § (1) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za]

„i) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély biz to sí tá si jog vi szo nyá val, já ru lék fi ze té sé vel, va -
la mint adat szol gál ta tá sá val össze füg gõ ren del ke zé se ket.”

(6) A Tbj. a kö vet ke zõ 61.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

61.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család -
tagjaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gáshoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.”

26 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/1. szám



111.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tnytv.) 4.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„j) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -

pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(2) A Tnytv. 79.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyug díj fo lyó sí tó szerv a meg ál la pí tott nyug el lá tás
fo lyó sí tá sát a ha tá ro zat be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt na pon
be lül]

„b) a va la mely EGT-ál lam te rü le tén élõk ré szé re tör té nõ 
fo lyó sí tás ese tén a jo go sult ál tal meg je lölt, va la mely
EGT-ál lam ban ve ze tett át uta lá si be tét szám lá ra (bank -
szám lá ra),”
[tel je sí ti.]

112.  § A kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or -
szá gi fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
1997. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) 2.  §-a 
a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„e) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -

pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

113.  § (1) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény (a továb biak ban: Eütv.) 3.  § s) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„s) ma gyar ál lam pol gár: a ma gyar ál lam pol gár ság gal,

il let ve kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban: a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély), a
 letelepedett, va la mint a be ván do rolt jog ál lá sú sze mély,
 továbbá a kü lön jog sza bály ér tel mé ben me ne kült nek mi -
nõ sü lõ sze mély;”

(2) Az Eütv. 3.  §-a a kö vet ke zõ x) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„x) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -

pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam

kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(3) Az Eütv. 110.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) A (4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en
a) az a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val rendel -

kezõ sze mély, aki Ma gyar or szá gon el is mer he tõ egész ség -
ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zik, to váb bá

b) az a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val rendel -
kezõ sze mély, aki nek egész ség ügyi szak ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira ta a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén meg sze rez he tõ
szak ké pe sí tés sel egyen ér té kû ként nem is mer he tõ el, de
 hitelt ér dem lõ mó don iga zol ja, hogy a be je len tést meg -
elõzõ öt éven be lül leg alább há rom éven ke resz tül rend sze -
re sen vé gez te a be je len tés sel érin tett egész ség ügyi te vé -
keny sé get va la mely EGT-ál lam te rü le tén,
ha nem gaz da sá gi célú le te le pe dés mel lett kí ván e tör vény
ha tá lya alá tar to zó egész ség ügyi te vé keny sé get vé gez ni,
és va la mely EGT-ál lam ban le te le pe dett ként már szol gál ta -
tást nyújt, ezt a szán dé kát a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott el já rás ke re té ben be je len ti a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ha tó ság ré szé re. Ezt a ren del ke zést nem le -
het al kal maz ni, ha a nyúj ta ni kí vánt szol gál ta tás gyógy sze -
ré szi szol gál ta tás. A be je len té si el já rás so rán a va la mely
nem EGT-ál lam te rü le tén vég zett egész ség ügyi te vé keny -
ség figye lembevételének le he tõ sé gét is meg kell vizs -
gálni.”

(4) Az Eütv. 112.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ho no sí tott, il let ve – a kül föl di bi zo nyít vá nyok és
ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény Har ma -
dik ré sze sze rin ti el is me rés ki vé te lé vel – el is mert egész -
ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély, va la mint
ha zai ok ta tá si in téz mény ben nem ma gyar nyel vû kép zés
so rán szak ké pe sí tést szer zett, a har ma dik or szág be li
 állampolgárok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
 törvény ha tá lya alá tar to zó sze mély ak kor ve he tõ fel a mû -
kö dé si nyil ván tar tás ba, ha a meg fe le lõ szak ké pe sí tést iga -
zo ló ha zai ok le vél ki adá sá ra egyéb ként jo go sult ok ta tá si
in téz mény ál tal erre a cél ra szer ve zett bi zott ság elõtt a
 magyar szo ci á lis biz ton sá gi rend szer re, va la mint a szak -
mai eti kai sza bá lyok ra vo nat ko zó, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott is me re tek bõl ma gyar vagy – vá lasz tá sa sze -
rint ha zai, a meg fe le lõ fel sõ fo kú szak irá nyú kép zést vég zõ 
ok ta tá si in téz mény ben ok ta tá si nyelv ként al kal ma -
zott – ide gen nyel ven ered mé nyes vizs gát tett, és a vé gez ni 
kí vánt szak irá nyú egész ség ügyi te vé keny ség gya kor lá sá -
hoz szük sé ges ma gyar nyel vi is me re te it bi zo nyí tot ta.”

(5) Az Eütv. 247.  § (6) be kez dé sé ben az „E tör vény a
Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek, és azok
tag ál la mai kö zöt ti tár su lás lé te sí té sé rõl  szóló, Brüsszel -
ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Eu ró pai Meg ál la po dás
tárgy kö ré ben, a Meg ál la po dást ki hir de tõ 1994. évi I. tör -
vény 3.  §-ával össz hang ban össze egyez tet he tõ sza bá lyo -
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zást tar tal maz az aláb bi irány el vek kel:” szö veg rész he lyé -
be az „Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:” szö veg lép, és ez zel egy ide jû -
leg a (6) be kez dés a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:

„k) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK
irány el ve az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak a tag ál -
la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko dás -
hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cikk.”

114.  § (1) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet -
vé del mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX.
tör vény (a továb biak ban: Fbtõtv.) 6.  § (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fegy ve res biz ton sá gi õr az a bün tet len elõ éle tû
 magyar ál lam pol gár, il let ve kü lön tör vény sze rint a sza bad 
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
(a továb biak ban: a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély) le het, aki ti zen nyol ca dik élet évét be -
töl töt te, fegy ver vi se lé sé re al kal mas, és ren del ke zik a szol -
gá la ti be osz tás hoz elõ írt ké pe sí té si fel té te lek kel. A fegy -
ve res biz ton sá gi õr ség pa rancs no ká nak és he lyet te sé nek
leg alább kö zép is ko lai vég zett ség gel kell ren del kez nie.
Eze ket a fel té te le ket az iga zol vány hi te le sí té se kor iga zol ni 
kell.”

(2) Az Fbtõtv. 20.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Me zõ õr az a bün tet len elõ éle tû ma gyar ál lam pol -
gár, il let ve a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély le het, aki ti zen nyol ca dik élet évét be töl töt te,
a lõ fegy ver tar tá si en ge dély meg szer zé sé re vo nat ko zó fel -
té te lek nek meg fe lel, és a 22.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt
vizs gát le tet te.”

(3) Az Fbtõtv. a kö vet ke zõ 31.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

31.  § Ez a tör vény az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

115.  § (1) Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény
(a továb biak ban: Ütv.) 13.  § (3) be kez dés a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ka ma rá ba – ké rel mé re – ügy véd ként fel kell ven ni
azt, aki meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek nek:]

„a) ma gyar ál lam pol gár,”

(2) Az Ütv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A ka ma rá ba fel kell ven ni azt az eu ró pai kö zös sé gi
jo gászt is, aki meg fe lel a 89/F.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek.”

(3) Az Ütv. 89/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„89/A.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it az e Fe je zet ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni an nak a kü lön tör vény
alap ján sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ki fej tett te vé -
keny sé gé re, aki a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szak mai meg ne ve zé sek va la me lyi ke alatt ügy vé di te vé -
keny ség foly ta tá sá ra jo go sult az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség va la mely tag ál la má ban (a továb biak ban: eu ró pai kö -
zös sé gi jo gász).

(2) E Fe je zet al kal ma zá sá ban az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség tag ál la má nak kell te kin te ni az Eu ró pai Unió tag ál -
la mát és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes más ál la mot, to váb bá az olyan ál la mot,
amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez.

(3) E Fe je zet al kal ma zá sá ban az eu ró pai kö zös sé gi jo -
gász sa ját tag ál la má nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség nek
az a tag ál la ma te kin ten dõ, amely ben az eu ró pai kö zös sé gi
jo gász meg sze rez te a kü lön jog sza bály ban fel so rolt szak -
mai meg ne ve zé sek egyi ké nek hasz ná la tá ra való jo go sult -
sá got.”

(4) Az Ütv. 134.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„134.  § Ez a tör vény – a vég re haj tá sá ra ki adott ren de let -
tel együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -
felelést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/5/EK irány el ve
az ügy vé di hi va tás nak a ké pe sí tés meg szer zé sé tõl el té rõ
tag ál la mok ban tör té nõ fo lya ma tos gya kor lá sá nak elõ se gí -
té sé rõl,

b) az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak 77/249/EGK
irány el ve a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak az ügy vé -
dek ál ta li ha té kony gya kor lá sá nak elõ se gí té sé rõl,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak a tag ál la mok 
te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz
való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó do sí tá -
sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cikk.”

116.  § (1) A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör -
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vény (a továb biak ban: Fotv.) 23.  § (1) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ra az a 18. élet évét be töl -
tött sú lyo san fo gya té kos, az el lá tás igény lé sé nek idõ pont -
já ban Ma gyar or szá gon élõ ma gyar ál lam pol gár, le te le pe -
dett, va la mint be ván do rolt jog ál lá sú sze mély, to váb bá a
ma gyar ha tó ság ál tal me ne kült ként, il let ve hon ta lan ként
el is mert sze mély jo go sult, aki nek”

(2) A Fotv. 23.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ra jo -
go sult

a) a mun ka vál la lók Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá -
sá ról  szóló 1612/68/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro -
zott jo go sul ti kör be tar to zó sze mély, va la mint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény (a továb biak -
ban: Szmtv.) sze rin ti csa lád tag ja, to váb bá a ma gyar ál lam -
pol gár Szmtv. sze rin ti csa lád tag ja, amennyi ben az el lá tás
igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meghatáro -
zottak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg -
haladó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ja, a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la kó -
hellyel ren del ke zik, és az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe lel, va la mint

b) a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen
be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és csa -
lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK
 tanácsi ren de let jo go sul ti kö ré be tar to zó, a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, amennyi ben az
el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint a sza bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való 
jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko rol ja, a pol gá -
rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról
 szóló tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik, és
az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel.”

(3) A Fotv. 30.  § (1) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„e) a 23.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek re 
vo nat ko zó el lá tás igény lé sé vel, meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí -
tá sá val, va la mint az igé nyel bí rá ló szer vek adat ke ze lé sé vel 
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.”

(4) A Fotv. a kö vet ke zõ 31.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

31.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si

en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány el -
ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak 
a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cik ke.”

117.  § (1) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 2.  §-a he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E tör vény ha tá lya ki ter jed – amennyi ben nem zet -
kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén élõ

a) ma gyar ál lam pol gár ra,
b) be ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú, to váb bá a

ma gyar ha tó ság ál tal me ne kült ként, il let ve hon ta lan ként
el is mert sze mé lyek re,

c) a mun ka vál la lók Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá -
sá ról  szóló, 1968. ok tó ber 15-i 1612/68/EGK ta ná csi ren -
de let ben meg ha tá ro zott jo go sul ti kör be tar to zó sze mély re,
a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze -
mély be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szmtv.) sze rin ti csa lád tag já ra, to váb bá a
ma gyar ál lam pol gár Szmtv. sze rin ti csa lád tag já ra, ameny -
nyiben az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az
Szmtv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és a
há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény
sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik,

d) – az anya sá gi tá mo ga tás (IV. fe je zet) ki vé te lé vel – a
szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül
moz gó mun ka vál la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal -
ma zá sá ról  szóló, 1971. jú ni us 14-i 1408/71/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott jo go sul ti kör be tar to zó sze -
mély re, amennyi ben az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban
az Szmtv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás -
hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén gya ko rol ja, és – a ha tár men ti in gá zó kat ki vé -
ve – a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren -
del ke zik.”

(2) A Cstv. 51.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„c) a Kor mány arra, hogy a 2.  § c) és d) pont já ban meg -

ha tá ro zott sze mé lyek re vo nat ko zó csa lád tá mo ga tá si el lá -
tá sok igény lé sé vel, meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val, va la -
mint az igé nyel bí rá ló szer vek adat ke ze lé sé vel kap cso la tos
vég re haj tá si sza bá lyo kat ren de let ben ha tá roz za meg.”
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(3) A Cstv. a kö vet ke zõ új 53.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

53.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány el -
ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak 
a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cik ke.”

118.  § (1) A vízi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII.
tör vény (a továb biak ban: Vktv.) 13.  § (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény lajst ro mo zá si sza bá lya i nak al kal ma zá sá -
ban ma gyar, il let ve kö zös sé gi tu laj don:

a) a ma gyar ál lam pol gár, az Eu ró pai Unió tag ál la ma
vagy Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban 
ré szes más ál lam ál lam pol gá ra, il let ve az Eu ró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re -
jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol -
gá rá val azo nos jog ál lá sú sze mély tu laj do na;

b) olyan jogi sze mély, va la mint jogi sze mé lyi ség nél -
kü li gaz da sá gi tár sa ság tu laj do na, amely a Ma gyar Köz tár -
sa ság ban, az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam -
ban, il let ve olyan ál lam ban ren del ke zik szék hellyel,
amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez (a továb biak ban együtt: EGT-ál lam).”

(2) A Vktv. 13.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Gaz da sá gi tár sa sá got ab ban az eset ben le het ma -
gyar, il let ve kö zös sé gi tu laj do nú nak te kin te ni, ha az
EGT-ál lam ban szék hellyel, il let ve ál lam pol gár ság gal nem 
ren del ke zõ kül föl dit tag sá gi jog vi szo nya alap ján meg il le tõ 
tu laj do ni há nyad, ille tõ leg az ál ta la gya ko rolt sza va za ti jog 
mér té ke nem éri el az 50%-ot.”

119.  § Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi
XXXV. tör vény 5.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Kül föl di hi te le sí tés-szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott ta nú -
sít vány hoz ak kor is az e tör vény ben, il let ve a 4.  § (7) be kez -
dé se alap ján meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek fû zõd nek,
ha]

„a) a kül föl di hi te le sí tés-szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott ta -
nú sít vá nyo kért fe le lõs sé get vál lal egy olyan hi te le sí tés -
szol gál ta tó, amely az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam ban, il let ve olyan ál lam ban ren del ke zik szék -
hellyel, il let ve la kó hellyel, amely nek ál lam pol gá ra az Eu -
ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez, il let ve”

120.  § (1) A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is -
me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény (a továb biak ban:
Etv.) 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A tag ál lam ál lam pol gá rá nak nem mi nõ sü lõ, va la -
mint az az zal azo nos meg íté lés alá nem esõ sze mély ak kor
jo go sult bi zo nyít vá nya vagy ok le ve le el is mer te té sé re vagy 
ho no sít ta tá sá ra – ide nem ért ve a to vább ta nu lá si cél lal tör -
té nõ el is me rést – ha a (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té -
sén túl me nõ en ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa vagy csa lá di
együtt élés biz to sí tá sa cél já ból ki adott tar tóz ko dá si ví zum -
mal vagy tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik.”

(2) Az Etv. 25.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Tag ál lam nak mi nõ sül az Eu ró pai Unió tag ál la ma és 
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol -
gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré -
szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az 
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(3) Az Etv. 25.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A tag ál lam ál lam pol gá rá val azo nos meg íté lés alá
esik

a) a tag ál lam ál lam pol gá rá nak, va la mint a ma gyar ál -
lam pol gár nak a kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ csa lád tag ja,

b) a ku ta tás cél já ból tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve tar -
tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár, va la mint

c) a le te le pe dett jog ál lá sú sze mély is.”

(4) Az Etv. 69.  §-a a kö vet ke zõ n)–p) pont tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„n) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003.
 november 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
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en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés c) pont és 21. cikk,

o) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány el -
ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak 
a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cik ke,

p) a Ta nács 2005/71/EK irány el ve (2005. ok tó ber 12.)
a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak az Eu ró pai
 Közösség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos ku ta tás cél já ból
való fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás ról, 12. cikk
a) pont.”

121.  § Az eu ró pai üze mi ta nács lét re ho zá sá ról, il let ve a
mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sát és a ve lük való kon zul tá ci ót
szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról  szóló 2003. évi XXI. tör -
vény 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A 7.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá gabb ha tály -
ra vo nat ko zó meg ál la po dás hi á nyá ban, az eu ró pai üze mi
ta nács jog kö re, va la mint a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sát és 
a ve lük való kon zul tá ci ót biz to sí tó el já rá sok ki ter jed nek

a) a kö zös sé gi szin ten mû kö dõ vál lal ko zás nak va la -
mennyi te lep he lyé re, amely az Eu ró pai Unió tag ál la má ban 
vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes más ál lam ban, il let ve olyan ál lam ban mû kö dik,
amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez (a továb biak ban együtt: tag ál lam), il let ve

b) a kö zös sé gi szin ten mû kö dõ vál lal ko zás cso port ese -
té ben a tag ál la mok ban mû kö dõ va la mennyi vállalkozá -
sára.”

122.  § (1) A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi
LXXX. tör vény (a továb biak ban: Jstv.) 4.  § (1) be kez dés
d) és e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ a fél, ha]
„d) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke -
zik;

e) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és la -
kó hellyel vagy szo ká sos és jog sze rû tar tóz ko dá si hellyel
ren del ke zik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, az Eu ró pai
Unió tag ál la má ban vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam ban, il let ve olyan
ál lam ban, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és
tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött

nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá -
val azo nos jog ál lást él vez;”

(2) A Jstv. 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé -
szül ki:

[Tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ a fél, ha]
„f) hu ma ni tá ri us célú tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del -

ke zik.”

(3) A Jstv. 5.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Jö ve del mi és va gyo ni hely ze té re te kin tet nél kül rá szo -
rult nak te kin ten dõ az a fél, aki]

„d) me ne kült, me ne dé kes, me ne kült kén ti vagy me ne dé -
kes kén ti, il let ve hon ta lan kén ti el is me ré sét kérõ, to váb bá
az ide ig le nes vagy ki egé szí tõ vé de lem ben ré sze sí té sét
kérõ sze mély, és a jö ve del mi és va gyo ni hely ze té rõl tett
nyi lat ko za ta alap ján a szá má ra biz to sí tott el lá tás ra és tá -
mo ga tás ra jo go sult,”

(4) A Jstv. a kö vet ke zõ 89.  §-sal egé szül ki:
„89.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -

vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
12. cikk (5) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány el -
ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak 
a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cikk.”

123.  § (1) A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény
(a továb biak ban: Motv.) 2.  §-a a kö vet ke zõ 27. pont tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„27. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -

pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

(2) A Motv. 28.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Nyil ván tar tás ba vé te lét a ma gyar ál lam pol gár, il let -
ve a kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mély, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén szék hellyel vagy va la mely EGT-ál lam ban szék hellyel,
és ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén te lep -
hellyel ren del ke zõ jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság kér he ti, amennyi ben
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köz vet len vagy köz ve tett ál la mi tá mo ga tást kí ván igény be
ven ni.”

(3) A Motv. a kö vet ke zõ 38/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

38/A.  § Ez a tör vény az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik -
nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar -
tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let 
mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

124.  § (1) A Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té -
rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá ról  szóló
2005. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Natv.) 17.  §
(1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A Tes tü let el nö ké nek – a (3)–(6) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – az vá laszt ha tó, aki]

„b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
(a továb biak ban: a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély) vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt 
jog ál lá sú sze mély,”

(2) A Natv. 17.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács ban a meg vá lasz tott tag szer ve ze tet csak a
kép vi se le té re jo go sult sze mély vagy írás ban meg ha tal ma -
zott he lyet te se kép vi sel he ti. A Ta nács ban ter mé sze tes sze -
mély tag csak nagy ko rú, cse lek võ ké pes ma gyar ál lam pol -
gár vagy a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke -
zõ sze mély vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú 
sze mély le het.”

(3) A Natv. a kö vet ke zõ 29.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

29.  § Ez a tör vény az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak 
a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

125.  § (1) A sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi

CXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Szvmtv.) 6.  § (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Iga zol ványt kap hat – írás be li ké rel mé re – a ma gyar
ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá -
val ren del ke zõ sze mély, amennyi ben meg fe lel a kö vet ke -
zõ fel té te lek nek:

a) bün tet len elõ éle tû, nagy ko rú, cse lek võ ké pes, és nem 
esik a 3.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kor lá to zás ha tá lya alá,
to váb bá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí -
tés sel, és ma gán nyo mo zó ese té ben ezen kí vül leg alább kö -
zép is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik;

b) nem fo lyik el le ne két évi vagy en nél hosszabb tar -
tamú sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té sé nek gya nú ja  miatt bün te tõ el já rás; és

c) nem til tot ták el jog erõs bí rói íté let tel az e tör vény ha -
tá lya alá tar to zó fog lal ko zás tól.”

(2) Az Szvmtv. 69.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„69.  § An nak a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély nek, aki más EGT-tag ál lam ban ki -
adott, az e tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny ség vég zé -
sé re jo go sí tó ok irat tal ren del ke zik, e tör vény ha tá lya alá
tar to zó, Ma gyar or szá gon foly ta tott te vé keny sé gé re e tör -
vény ren del ke zé se it a 70–72.  §-ban fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.”

(3) Az Szvmtv. 70.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Az a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély, aki más EGT-tag ál lam ban ki adott, az e tör -
vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
ok irat tal ren del ke zik, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén az
e tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get a rend õrség
iga zol vány ki adá sá ra ille té kes szer vé nek a (2) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint ho zott ha tá ro za ta alap ján kezd he ti
meg és gya ko rol hat ja. A te vé keny ség vég zé sé nek to váb bi
fel té te le an nak iga zo lá sa, hogy a ké rel me zõ a ka ma ra tag -
ja.”

(4) Az Szvmtv. 74.  §-a a kö vet ke zõ 17. és 18. pont tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„17. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ 

sze mély: aki a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko -
rol ja;

18. EGT-tag ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol -
gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré -
szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az 
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”
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(5) Az Szvmtv. a kö vet ke zõ 79.  §-sal és az azt meg elõ zõ 
al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

79.  § E tör vény az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak a
tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

126.  § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 39.  § (1) be kez dés a) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a jog meg il le ti]
„a) a kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko -

dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lye ket,”

(2) Az Ftv. 46.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A hall ga tó joga, hogy ta nul má nyai so rán meg is -
mer je a nem zet kö zi gya kor la tot, e cél ból olyan fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ben foly tat has son rész ta nul má nyo kat,
ame lyek az Eu ró pai Unió tag ál la má ban vagy az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más
ál lam ban, il let ve olyan ál lam ban mû köd nek, amely nek ál -
lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él -
vez (a továb biak ban együtt: EGT-ál lam), és eh hez igény be 
ve gye a hall ga tói hi telt, ille tõ leg – amennyi ben ál la mi lag
fi nan szí ro zott kép zés ben vesz részt – ösz tön díj ban ré sze -
sül jön.”

(3) Az Ftv. a kö vet ke zõ 175.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

175.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés b) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány el -
ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak 
a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let mó -
do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cikk.”

127.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV.
tör vény 5.  § g) pont já ban „a le te le pe dé si en ge délyt ké rel -
me zõ” szö veg rész he lyé be „a le te le pe dett jog ál lást iga zo ló 
ok mányt ké rel me zõ” szö veg lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Itv. mel lék le té nek XX. pont já ban az „aki Ma gyar -

or szág te rü le té re ál lan dó le te le pe dé si en ge déllyel ren del -
ke zik és” szö veg rész he lyé be az „aki a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ, il let ve le te le pe dett jog ál -
lá sú sze mély, és” szö veg;

b) az Flt. 58.  § (5) be kez dés d) pont já ban az „az EGT
ál lam pol gár” szö veg rész he lyé be az „a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély” szö veg;

c) a Szütv. 27/B.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „az Eu -
ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely tag ál la má ban” szö veg -
rész he lyé be a „va la mely EGT-ál lam ban” szö veg, a
27/G.  § (3) be kez dé sé ben az „az EGT va la mely tag ál la má -
ban” szö veg rész he lyé be az „a va la mely EGT-ál lam ban”
szö veg;

d) a Ksztv. 7.  § (2) be kez dé sé ben az „az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség ben” szö veg rész he lyé be az „a va la mely
EGT-ál lam ban” szö veg, 8.  §-ában a „ki zá ró lag az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség ben” szö veg rész he lyé be az „a ki zá ró lag
va la mely EGT-ál lam ban” szö veg, va la mint a „lévõ, az Eu -
ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben” szö veg rész he lyé be a „lévõ,
va la mely EGT-ál lam ban” szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé ben
az „Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la ma i ban” szö veg rész
he lyé be az „A va la mely EGT-ál lam ban” szö veg, va la mint
az „Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen kí vül” szö veg rész he -
lyé be az „Az EGT-ál lam nak nem mi nõ sü lõ ál lam ban” szö -
veg, 24.  § (2) és (3) be kez dé sé ben az „Az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség ben” szö veg rész he lyé be az „A va la mely
EGT-ál lam ban” szö veg, 38/B.  § (1) és (2) be kez dé sé ben
az „az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i ban” szö veg -
rész he lyé be az „a va la mely EGT-ál lam ban” szö veg;

e) az Eütv. 110.  § (17) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
te vé keny sé get vég zõ EGT ál lam pol gár ral” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõ, a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze méllyel”
szö veg, va la mint az „EGT tag ál lam nak” szö veg ré szek he -
lyé be az „EGT-ál lam nak” szö veg;

f) a Vktv. 51.  § (1) be kez dé sé ben és 54.  § (2) be kez dé -
sé ben az „az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la má ban”
szö veg rész he lyé be az „az EGT-ál lam ban” szö veg, az
51.  § (2) be kez dés e) pont já ban az „az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség tag ál la ma i nak” szö veg rész he lyé be az „az EGT-ál -
la mok” szö veg, 54.  § (1) be kez dé sé ben az „az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség tag ál la má nak” szö veg rész he lyé be az
„az EGT-ál lam” szö veg;

g) a Jstv. 4.  § (1) be kez dés b) pont já ban és 5.  § (2) be -
kez dés e) pont já ban a „tar tóz ko dá si vagy le te le pe dé si en -
ge dély meg szer zé se” szö veg rész he lyé be a „tar tóz ko dá si
en ge dély vagy le te le pe dett jog ál lás meg szer zé se” szö veg;

h) a Motv. 2.  § 5. pont já ban az „az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség va la mely tag ál la má nak” szö veg rész he lyé be a „va -
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la mely EGT-ál lam nak” szö veg, 2.  § 15. pont d) al pont já -
ban az „Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak” szö veg -
rész he lyé be az „EGT-ál la mok” szö veg;

i) az Szvmtv. VI. Fe je zet cí mé ben az „EGT-ÁLLAM -
POLGÁR” szö veg rész he lyé be az „A SZABAD MOZ -
GÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDEL KEZÕ
SZEMÉLY” szö veg, 69.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben az
„EGT-állam polgárok” szö veg rész he lyé be az „a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély” szö -
veg, 70.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 71.  § (1) és (2) be kez dé -
sé ben az „az EGT-ál lam pol gár” szö veg rész he lyé be az
„a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze -
mély” szö veg, 70.  § (4) be kez dé sé ben az „azon EGT-
 állampolgárokról” szö veg rész he lyé be az „azok ról a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek -
rõl” szö veg;

j) az Ftv. 118.  § (4) be kez dé sé ben és 130.  § (5) be kez -
dé sé ben az „az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség or szá ga i ban”
szö veg rész he lyé be a „va la mely EGT-ál lam ban” szö veg,
130.  § (7) be kez dés b) pont já ban az „az Eu ró pai Gaz da sá gi 
Tér ség or szá ga i ban” szö veg rész he lyé be az „az EGT-ál -
lam ban” szö veg, 2. szá mú mel lék let 1. pont ba) al pont já -
ban a „tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok irat” szö veg rész he lyé be a
„tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok irat – kü lön tör vény sze rint a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé -
lyek ese tén a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány –” szö veg

lép.

128.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha -
tá lyát vesz ti

a) a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LVI. tör vény 4.  §-a;

b) az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sá ról  szóló
2003. évi CXIII. tör vény 24.  § (1) be kez dé se, 27. és
28.  §-a;

c) az egyes tör vényeknek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség ben való rész vé tel lel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós
célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXIX. tör vény 10.  §
(1) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dé se, 16.  § (3) be kez dé se és
26.  §-a;

d) a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
 módosításáról  szóló 2005. évi XIX. tör vény 1.  § (2) be kez -
dé se.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Flt. 59.  § (4) be kez dé se;
b) az Nytv. 48.  § (2) be kez dé se;
c) az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis el -

lá tást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXX. tör vény 37. és 41.  §-a;

d) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény, a mun ka vé de lem -
rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény, a szak kép zé si hoz zá já -
ru lás ról és a kép zé si rend szer fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról 
 szóló 2001. évi LI. tör vény, a fel nõtt kép zés rõl  szóló
2001. évi CI. tör vény, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény, a Mun ka Tör -
vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, va la mint
egyes más tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
LIII. tör vény 4. és 31.  §-a;

e) az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis el -
lá tást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos tör vények mó do sí tá sá ról  szóló egyes, az
egész ség ügyet és a tár sa da lom biz to sí tást érin tõ tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LVIII. tör vény 1.  § (2) be -
kez dé se és 49.  § (8) be kez dés c) pont cb) al pont ja;

f) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények
jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XX. tör vény 52.  §-a és az 57.  § (7) be kez dé se;

g) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
 módosításáról  szóló 2003. évi LXI. tör vény 74.  § (1) be -
kez dé se;

h) az Eu ró pa-terv vel és az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal
kap cso la tos, a bel ügyi ága zat ba tar to zó egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIII. tör vény 21.  §-a;

i) a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi
XXIV. tör vény 21.  § (2) és (3) be kez dé se;

j) az egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény 1.  §-a,
13.  §-a, 19.  § (1) és (2) be kez dé se, 22.  §-a, 94.  § (4) be kez -
dés a) pont aa) al pont ja;

k) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények jog har mo ni zá -
ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVII. tör vény
27.  § (6) be kez dé se;

l) az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 10.  §-a,
16.  §-a, 108.  § (1) be kez dé se, 110.  §-a, 111.  § (1) bekez -
dése, 112.  §-a és 144.  §-a;

m) az egyes tör vényeknek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség ben való rész vé tel lel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós
célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXIX. tör vény 10.  §
(2)–(6) és (8) be kez dé se, 16.  § (1) be kez dé se, 17.  §-a, va la -
mint 18.  §-a;

n) az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi CXXXVI. tör vény 72.  § (1) be kez dés
c) pont ca) al pont ja;

o) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény és egyéb, az egész ség üggyel
össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XLIX. tör vény 25.  §-a és 38.  § (12) be kez dés e) pont ja;
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p) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 8.  §-a és a 123.  § (2) be -
kez dé se;

q) a csa lád tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXVI. tör vény 1.  §-a.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a gaz da sá gi sta bi li zá ci ót szol gá ló egyes tör -
vénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. tör vény
132.  §-a;

b) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 43.  § b) pont ja;

c) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény, va la mint a Bér ga -
ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 1997. évi CXX. tör vény 2.  §-a;

d) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak ke ze lé sé vel össze -
függõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
LXXII. tör vény 9.  §-a;

e) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények
jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról szó ló 2001. évi XVI. 
tör vény 33.  § (2) be kez dé se;

f) az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis el -
lá tást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos tör vények mó do sí tá sá ról szó ló 2001. évi
LXX. tör vény 29.  §-a;

g) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény, a Bér ga ran cia
Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény, a csõd el já rás ról, a
fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény, va la mint a mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi LXXVIII. tör vény 1.  §-a;

h) a sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi XXXII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi VI. tör vény 1.  §
(2) be kez dé se és 22.  § (4) be kez dés b)–c) pont ja;

i) az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény mó do sí -
tá sá ról szó ló 2003. évi XI. tör vény 3.  §-a;

j) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról 2004. évi CXL. tör vény 189.  § 16. pont ja;

k) a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény mó do sí tá -
sá ról szó ló 2006. évi XLV. tör vény13.  § (1) be kez dé se.

Jogharmonizációs záradék

129.  § (1) Ez a tör vény a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
vég re haj tá si ren de le tek kel együtt az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak a tag -

államok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let
mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2004/38/EK irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

(2) Ez a tör vény a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex
5. és 13. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi II.
tör vény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról*

Az Or szág gyû lés a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog
ér vé nye sü lé sén ala pu ló eu ró pai tér ség fo ko za tos lét re ho -
zá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés, va la mint az Eu ró pai Unió
és az azon kí vü li or szá gok tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lõ dé -
sé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben – az Al kot mány 58.  §-ában
fog lal tak ra fi gye lem mel – a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság a har ma dik or szág be li
ál lam pol gá rok szá má ra az e tör vény ben fog lal tak sze rint
biz to sít ja a be- és ki uta zás, va la mint a tar tóz ko dás jo gá nak
gya kor lá sát.

(2) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár be- és ki uta zá si,
va la mint tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sa az e tör vény ben
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek sze rint kor lá toz ha tó.

(3) E tör vény – a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – nem al kal maz ha tó a kü lön tör vény alap ján a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek re.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek re, fel -
té ve, hogy nem az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má nak
ál lam pol gá rai, e tör vény IV. fe je ze té nek EK le te le pe dé si
en ge dély re vo nat ko zó ren del ke zé se it al kal maz ni kell.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(5) E tör vény ren del ke zé se it a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott sze mé lyek re ak kor kell al kal maz ni, ha kü lön tör -
vény sze rint har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zõ sze mé lyek, és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott tar -
tóz ko dá si jo go sult sá guk meg szû né sét köve tõen e tör vény
sze rint tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel met
nyúj ta nak be.

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) har ma dik or szág be li ál lam pol gár: az 1.  § (3) be kez -

dé sé nek ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek ki vé te lé vel a nem
ma gyar ál lam pol gár és a hon ta lan;

b) hon ta lan: akit sa ját joga sze rint egyet len ál lam sem
is mer el ál lam pol gá rá nak;

c) schen ge ni ál lam: az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés -
hez, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez
és az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés -
hez csa tolt, a schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai Unió ke -
re té be tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló jegy zõ könyv (a továb -
biak ban: Schen ge ni Jegy zõ könyv) 1. cik ké ben, il let ve az
1999/435/EK ta ná csi ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott schen ge ni
vív má nyo kat, va la mint az Eu ró pai Unió in téz mé nyei ál tal az
ezek ha tá lya alá tar to zó te rü le ten ho zott to váb bi in téz ke dé se -
ket tel jes kö rû en al kal ma zó  európai uni ós tag ál lam és a
Schen ge ni Jegy zõ könyv 6. cik ke alap ján az Eu ró pai Unió
Ta ná csá val kö tött, a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ban,
al kal ma zá sá ban és fej lesz té sé ben való rész vé tel rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes más ál lam;

d) csa lád tag: a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
da) há zas tár sa,
db) há zas tár sá val kö zös kis ko rú gyer me ke (ide ért ve az

örök be fo ga dott és ne velt gyer me ket is),
dc) el tar tott kis ko rú gyer me ke (ide ért ve az örök be fo ga -

dott és ne velt gyer me ket is), aki fe lett a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár szü lõi fel ügye le ti jo got gya ko rol,

dd) há zas tár sá nak el tar tott kis ko rú gyer me ke (ide ért ve
az örök be fo ga dott és ne velt gyer me ket is), aki fe lett a há -
zas társ szü lõi fel ügye le ti jo got gya ko rol;

e) kí sé rõ nél kü li kis ko rú: az a ti zen nyol ca dik élet évet be
nem töl tött har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki jog sza bály
vagy szo kás alap ján fel ügye le té ért fe le lõs nagy ko rú sze mély
kí sé re te nél kül lé pett a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re, vagy a 
be lé pést köve tõen ma radt fel ügye let nél kül, mind ad dig, amíg 
ilyen sze mély fel ügye le te alá nem ke rül;

f) be fo ga dott: aki az ál lam pol gár sá ga – hon ta lan ese tén 
a szo ká sos tar tóz ko dá si he lye – sze rin ti or szág ba át me ne ti -
leg azért nem küld he tõ vissza, mert ott ha lál bün te tés nek,
kín zás nak, ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás -
mód nak vagy bün te tés nek len ne ki té ve, és nincs olyan biz -
ton sá gos har ma dik or szág, amely be fo gad ja, de nem jo go -
sult sem me ne kült kén ti vagy hon ta lan kén ti el is me rés re,
sem ide ig le nes vagy ki egé szí tõ vé de lem re;

g) úti ok mány: a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az ál lam ha -
tá rá nak át lé pé sé re jo go sí tó ok mány ként el is mert út le vél,
iga zol vány vagy irat, amely bir to ko sá nak sze mély azo nos -
sá gát és ál lam pol gár sá gát (hon ta lan sá gát) iga zol ja;

h) fu va ro zó: bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
 illetve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, aki vagy
amely hi va tás sze rû en fog lal ko zik sze mély szál lí tás sal;

i) vissza fo ga dá si egyez mény: sze mé lyek nek az ál lam -
ha tá ron tör té nõ át adás-át vé te lé rõl, ha tó sá gi kí sé ret tel tör -
té nõ át szál lí tá sá nak, il let ve át uta zá sá nak en ge dé lye zé sé rõl 
 szóló nem zet kö zi szer zõ dés;

j) be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ SIS fi -
gyel mez te tõ jel zés: va la mely schen ge ni ál lam ál tal a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer ben ab ból a cél ból el he -
lye zett adat cso port, hogy egy har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár nak a schen ge ni ál la mok te rü le té re tör té nõ be uta zá -
sát vagy tar tóz ko dá sát meg ta gad ják;

k) mun kál ta tó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi 
sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet, aki vagy amely a har ma dik
or szág be li ál lam pol gárt fog lal koz tat ja;

l) meg hí vó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve
jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet, aki, il let ve amely ha tó -
sá gi hoz zá já ru lás sal el lá tott meg hí vó le vél ben kö te le zett -
sé get vál lal arra, hogy a meg hí vott har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár ré szé re – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té -
nõ tar tóz ko dá sa idõ tar ta má ra – szál lást biz to sít, el tar tá sá -
ról gon dos ko dik, to váb bá – ha nem zet kö zi szer zõ dés más -
ként nem ren del ke zik – egész ség ügyi el lá tá sá nak, va la -
mint ki uta zá sá nak költ sé ge it fe de zi.

3.  § Har ma dik or szág be li ál lam pol gár nak kell te kin te ni
a) az el len ke zõ bi zo nyí tá sig azt a sze mélyt, aki ál lam -

pol gár sá ga iga zo lá sá ra har ma dik or szág ál tal ki ál lí tott ér -
vé nyes úti ok mányt hasz nál fel, vagy

b) azt a sze mélyt, aki nem va ló szí nû sí ti, hogy kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zik.

4.  § E tör vényt a dip lo má ci ai vagy egyéb sze mé lyes men -
tes sé get él ve zõ, il let ve nem zet kö zi szer zõ dés alap ján be uta zó 
har ma dik or szág be li ál lam pol gár ra ak kor kell al kal maz ni, ha
nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik.

5.  § A kü lön tör vény alap ján a ma gyar me ne kült ügyi ha -
tó ság ál tal me ne kült ként el is mert, il let ve ide ig le nes vagy
ki egé szí tõ vé de lem ben ré sze sí tett har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár ra ki zá ró lag e tör vény IV. fe je ze té nek nem ze ti
le te le pe dé si en ge dély re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.

II. Fejezet

A HAT HÓNAPON BELÜL HÁROM HÓNAPOT MEG
NEM HALADÓ TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

Általános szabályok

6.  § (1) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár az elsõ be -
uta zás tól szá mí tott hat hó na pon be lül há rom hó na pot meg
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nem ha la dó (a továb biak ban: há rom hó na pot meg nem ha -
la dó) tar tóz ko dás cél já ból a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re
irány adó sza bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek lét re ho zá sá ról
 szóló, 2006. már ci us 15-i 562/2006/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban: Schen ge ni ha -
tár-el len õr zé si kó dex) fog lalt fel té te lek sze rint utaz hat be a 
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re.

(2) Há rom hó na pot meg nem ha la dó idõ tar ta mig az a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz kod hat a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén, aki tel je sí ti az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te le ket.

7.  § Ha va la mely köz vet le nül al kal ma zan dó eu ró pai kö -
zös sé gi jogi ak tus, nem zet kö zi szer zõ dés, e tör vény vagy
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján kor mány ren de let más -
ként nem ren del ke zik, a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás cél já ból tör té -
nõ be uta zá sá hoz és tar tóz ko dá sá hoz ví zum szük sé ges.

Három hónapot meg nem haladó tartózkodásra
jogosító vízumok

8.  § (1) Há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra
jo go sí tó ví zum:

a) re pü lõ té ri tran zit ví zum, amely a re pü lõ tér nem zet -
kö zi zó ná já ba tör té nõ be lé pés re és ott a cél ál lam ba köz le -
ke dõ já rat in du lá sá ig való tar tóz ko dás ra jo go sít;

b) át uta zó ví zum, amely – egy sze ri, két sze ri vagy több -
szö ri – al kal man ként öt na pot meg nem ha la dó át uta zás ra
jo go sít;

c) rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum,
amely egy sze ri, két sze ri vagy több szö ri be uta zás ra és há -
rom hó na pot meg nem ha la dó idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo -
go sít.

(2) A há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó ví zum leg fel jebb öt évig ér vé nyes.

9.  § (1) Há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra
jo go sí tó ví zu mot az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
kap hat, aki ele get tesz a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex 
5. cikk (1) be kez dés a), c) és e) pont ja i ban fog lalt fel té te -
lek nek.

(2) Há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo go -
sí tó ví zu mot – ki vé te le sen – nem zet kö zi kö te le zett ség tel -
je sí té se cél já ból, ha laszt ha tat lan hu ma ni tá ri us ok ból vagy
nem ze ti ér dek bõl az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár is
kap hat, aki a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex 5. cikk
(1) be kez dés a), c) vagy e) pont já ban fog lalt va la mely fel -
té tel nek nem fe lel meg.

(3) A há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó ví zum ki adá sát meg kell ta gad ni, il let ve a ki adott ví -
zu mot vissza kell von ni, ha a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár

a) a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex 5. cikk (1) be -
kez dés a), c) vagy e) pont já ban fog lalt va la mely fel té tel -
nek nem fe lel meg;

b) a tar tóz ko dá si jo go sult ság meg szer zé se ér de ké ben
az el já ró ha tó ság gal ha mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

c) a be uta zás és tar tóz ko dás cél ja te kin te té ben az el já ró
ha tó ság meg té vesz té sé re tö re ke dett.

(4) A más schen ge ni ál lam ál tal ki adott át uta zó ví zu mot
vagy rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mot
vissza kell von ni, ha jo go sult ja nem fe lel meg a Schen ge ni
ha tár-el len õr zé si kó dex 5. cikk (1) be kez dés a) vagy
c)–e) pont ja i ban fog lalt va la mely fel té tel nek.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a más schen -
ge ni ál lam ál tal ki adott át uta zó ví zu mot vagy rö vid idõ tar -
ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mot nem kell vissza von -
ni, ha a vissza vo nás nak ki zá ró lag a Schen ge ni ha tár-el len -
õr zé si kó dex 5. cikk (1) be kez dés e) pont ja alap ján len ne
he lye.

(6) Az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter ál -
tal – a köz biz ton ság és a nem zet biz ton ság vé del me ér de ké -
ben – meg ha tá ro zott ese tek ben a há rom hó na pot meg nem
ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum csak a köz pon ti ví -
zum ha tó ság hoz zá já ru lá sá val ad ha tó ki.

(7) A köz pon ti ví zum ha tó ság a há rom hó na pot meg nem 
ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ki adá sá hoz való hoz -
zá já ru lás meg adá sa elõtt kö te les egyez tet ni azon schen ge -
ni ál la mok köz pon ti ha tó sá ga i val, ame lyek az egyez te tést
ké rik.

(8) A há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó ví zum irán ti ké re lem, il let ve a ví zum vissza vo ná sa
tár gyá ban ho zott dön tés el len jog or vos lat nak nincs he lye.

10.  § (1) A há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás -
ra jo go sí tó ví zum ál tal biz to sí tott tar tóz ko dás idõ tar ta ma
csak hu ma ni tá ri us, ke re sõ te vé keny ség gel össze füg gõ,
sze mé lyes vagy el há rít ha tat lan ok fenn ál lá sa ese tén
hosszab bít ha tó meg, fel té ve, hogy

a) a ké rel me zõ meg fe lel a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si
kó dex 5. cikk (1) be kez dés a), va la mint c)–e) pont ja i ban
fog lalt fel té te lek nek,

b) a meg hosszab bí tást alá tá masz tó új té nyek a ví zum
ki adá sa kor még nem áll tak fenn, és

c) a meg hosszab bí tás nem ve zet a ví zum cél já nak meg -
vál to zá sá hoz.

(2) A tar tóz ko dás idõ tar ta ma a meg hosszab bí tást köve -
tõen sem ha lad hat ja meg

a) át uta zó ví zum ese tén a tíz na pot,
b) rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ese -

tén a há rom hó na pot.

(3) A há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó ví zum meg hosszab bí tá sa irán ti ké rel met el bí rá ló
ha tá ro zat el len jog or vos lat nak nincs he lye.
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11.  § (1) Az át uta zó ví zu mot, va la mint a rö vid idõ tar ta -
mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mot kor lá to zott te rü le ti ér -
vé nyes ség gel kell ki ad ni, ha

a) a ví zum ki adó ha tó ság – ki vé te le sen – nem zet kö zi
kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból, ha laszt ha tat lan hu ma ni -
tá ri us ok ból vagy nem ze ti ér dek bõl el te kint a Schen ge ni
ha tár-el len õr zé si kó dex 5. cikk (1) be kez dés a) vagy
c)–e) pont ja i ban fog lalt va la mely fel té tel tel je sí té sé tõl;

b) a ví zum ki adó ha tó ság – ki vé te le sen – nem zet kö zi
kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból, ha laszt ha tat lan hu ma ni -
tá ri us ok ból vagy nem ze ti ér dek bõl el te kint a 9.  § (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott hoz zá já ru lás be szer zé sé tõl;

c) a köz pon ti ví zum ha tó ság – ki vé te le sen – nem zet kö zi 
kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból, ha laszt ha tat lan hu ma ni -
tá ri us ok ból vagy nem ze ti ér dek bõl el te kint a 9.  § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak tel je sí té sé tõl;

d) a köz pon ti ví zum ha tó ság an nak el le né re já rul hoz zá
a ví zum ki adá sá hoz, hogy a 9.  § (7) be kez dé se sze rin ti
egyez te tés so rán egy vagy több schen ge ni ál lam a ví zum
ki adá sát ki fo gá sol ja;

e) a ví zum ki adó ha tó ság rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás -
ra jo go sí tó ví zu mot ad ki an nak a ké rel me zõ nek, aki az
elsõ be uta zá sá tól szá mí tott hat hó na pos idõ tar ta mon be lül
már fel hasz nált egy há rom hó na pos tar tóz ko dás ra jo go sí tó
rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mot;

f) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár Ma gyar Köz tár -
sa ság ál tal el is mert úti ok má nyát va la mely schen ge ni ál -
lam nem is me ri el.

(2) A há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó ví zum ér vé nyes sé ge az (1) be kez dés a)–e) pont ja i -
ban fog lalt ese tek ben a Ma gyar Köz tár sa ság, az (1) be kez -
dés f) pont já ban fog lalt eset ben pe dig a Ma gyar Köz tár sa -
ság, va la mint az úti ok mányt el is me rõ schen ge ni ál la mok
te rü le té re kor lá to zó dik.

12.  § (1) Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján más schen ge ni
ál lam ví zum ki adás ra fel jo go sí tott dip lo má ci ai vagy kon -
zu li kép vi se le te is ki ad hat há rom hó na pot meg nem ha la dó
tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mot a Ma gyar Köz tár sa ság ne -
vé ben.

(2) Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a ví zum ki adás ra fel -
jo go sí tott ma gyar dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se let
más schen ge ni ál lam ne vé ben is ki ad hat ví zu mot.

III. Fejezet

A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ
TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

Általános szabályok

13.  § (1) Há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás cél já -
ból az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár utaz hat be, il let -
ve há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar ta mig az a har ma dik

or szág be li ál lam pol gár tar tóz kod hat a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén, aki

a) ren del ke zik ér vé nyes úti ok mánnyal;
b) ren del ke zik
ba) há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó

ví zum mal,
bb) tar tóz ko dá si en ge déllyel,
bc) be ván dor lá si en ge déllyel,
bd) le te le pe dé si en ge déllyel,
be) ide ig le nes le te le pe dé si en ge déllyel,
bf) nem ze ti le te le pe dé si en ge déllyel vagy
bg) EK le te le pe dé si en ge déllyel;
c) ren del ke zik a vissza- vagy to vább uta zás hoz szük sé -

ges en ge déllyel;
d) iga zol ja be uta zá sa és tar tóz ko dá sa cél ját;
e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ren del ke zik szál lás -

hellyel vagy la kó hellyel;
f) tar tóz ko dá sa tel jes idõ tar ta má ra ren del ke zik a lak ha -

tá sát és meg él he té sét, va la mint a ki uta zás költ sé ge it is biz -
to sí tó anya gi fe de zet tel;

g) az egész ség ügyi el lá tá sok tel jes kö ré re biz to sí tott -
nak mi nõ sül, vagy egész ség ügyi el lá tá sá nak költ sé ge it
biz to sí ta ni tud ja;

h) nem áll ki uta sí tás vagy be uta zá si és tar tóz ko dá si ti -
la lom ha tá lya alatt, il let ve be uta zá sa és tar tóz ko dá sa nem
ve szé lyez te ti a Ma gyar Köz tár sa ság köz biz ton sá gát, nem -
zet biz ton sá gát vagy köz egész ség ügyi ér de ke it;

i) nem áll be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ
SIS fi gyel mez te tõ jel zés ha tá lya alatt.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek hi á -
nyá ban a be uta zás és tar tóz ko dás csak ki vé te le sen, nem -
zet kö zi kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból, ha laszt ha tat lan
hu ma ni tá ri us ok ból vagy nem ze ti ér dek bõl engedélyez -
hetõ.

(3) Az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki ren del ke -
zik va la mely, az (1) be kez dés b) pont já ban fel so rolt en ge -
déllyel, a be uta zás kor men te sül az (1) be kez dés c)–g)
pont já ban fog lalt fel té te lek iga zo lá sa alól.

A három hónapot meghaladó tartózkodásra
jogosító vízumok

14.  § (1) Há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go -
sí tó ví zum:

a) tar tóz ko dá si ví zum, amely egy sze ri vagy több szö ri
be uta zás ra és há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar ta mú tar -
tóz ko dás ra jo go sít a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén;

b) sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum, amely egy sze ri
vagy több szö ri be uta zás ra és há rom hó na pot meg ha la dó,
de leg fel jebb hat hó na pos sze zo ná lis mun ka vál la lá si célú
tar tóz ko dás ra jo go sít;

c) nem ze ti ví zum, amely – nem zet kö zi szer zõ dés alap -
ján – több szö ri be uta zás ra és há rom hó na pot meg ha la dó
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idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sít a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén.

(2) A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó
ví zum ér vé nyes sé gi ide je:

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott ví -
zum ese tén leg fel jebb egy év,

b) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ví zum
ese tén leg fel jebb öt év.

15.  § (1) Há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go -
sí tó ví zu mot – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – az
a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kap hat, aki ele get tesz a 
13.  § (1) be kez dés a), va la mint c)–h) pont ja i ban fog lalt fel -
té te lek nek.

(2) A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó
ví zum ki adá sát meg kell ta gad ni, il let ve a ki adott ví zu mot
vissza kell von ni, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár

a) nem fe lel meg a 13.  § (1) be kez dés a), va la mint
c)–h) pont ja i ban fog lalt va la mely fel té tel nek;

b) a tar tóz ko dá si jo go sult ság meg szer zé se ér de ké ben
az el já ró ha tó ság gal ha mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt.

(3) A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó
ví zum irán ti ké re lem, il let ve a ví zum vissza vo ná sa tár gyá -
ban ho zott ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs he lye.

Tartózkodási engedély

16.  § (1) Az ér vé nyes tar tóz ko dá si ví zum mal vagy nem -
ze ti ví zum mal ren del ke zõ har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár a ví zum ban fog lalt tar tóz ko dá si idõ le jár tát köve tõen a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ tar tóz ko dás ra – ha e
tör vény más ként nem ren del ke zik – tar tóz ko dá si en ge -
déllyel jo go sult.

(2) A tar tóz ko dá si en ge dély há rom hó na pot meg ha la dó,
de leg fel jebb ket tõ év ha tá ro zott idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra
jo go sít a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén.

(3) A tar tóz ko dá si en ge dély – ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – két év vel meg hosszab bít ha tó.

17.  § Tar tóz ko dá si en ge délyt – ha e tör vény más ként
nem ren del ke zik – az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
kap hat, aki ele get tesz a 13.  § (1) be kez dés a), va la mint
c)–h) pont ja i ban fog lalt fel té te lek nek, és

a) ren del ke zik ér vé nyes tar tóz ko dá si ví zum mal vagy
nem ze ti ví zum mal, il let ve

b) tar tóz ko dá si en ge dély meg hosszab bí tá sa irán ti ké re -
lem ese tén ren del ke zik ér vé nyes tar tóz ko dá si en ge déllyel.

18.  § (1) A tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sát vagy meg -
hosszab bí tá sát – ha e tör vény más ként nem ren del ke -
zik – meg kell ta gad ni, il let ve a ki adott tar tóz ko dá si en ge -
délyt vissza kell von ni, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár

a) nem fe lel meg a 13.  § (1) be kez dés a), va la mint
c)–h) pont ja i ban fog lalt va la mely fel té tel nek;

b) a tar tóz ko dá si jo go sult ság meg szer zé se ér de ké ben
az el já ró ha tó ság gal ha mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

c) köz egész sé get ve szé lyez te tõ be teg ség ben szen ved,
és nem veti alá ma gát kö te le zõ és rend sze res egész ség ügyi
el lá tás nak, vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ
tar tóz ko dá sa alatt az egész ség ügy re vo nat ko zó ha tá lyos
ma gyar jog sza bá lyok elõ írásait nem tart ja be;

d) a csa lá di kap cso la tot ki zá ró lag a csa lá di együtt élés
cél já ra szol gá ló tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sa ér de ké ben
hoz ta lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, nemzet -
közi kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból, ha laszt ha tat lan
 humanitárius ok ból vagy nem ze ti ér dek bõl a be uta zá si és
tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ SIS fi gyel mez te tõ jel zés
ha tá lya alatt álló har ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz -
ko dá si en ge délyt kap hat, il let ve a ré szé re ki adott tar tóz ko -
dá si en ge délyt nem kell vissza von ni.

A három hónapot meghaladó tartózkodásra vonatkozó
különös szabályok

19.  § (1) Csa lá di együtt élés biz to sí tá sa cél já ból tar tóz -
ko dá si ví zu mot, il let ve tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár kap hat, aki tar tóz ko dá si ví zum -
mal, tar tóz ko dá si, be ván dor lá si, le te le pe dé si, ide ig le nes
le te le pe dé si, nem ze ti le te le pe dé si vagy EK le te le pe dé si
en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár,
il let ve kü lön tör vény sze rin ti tar tóz ko dá si kár tyá val vagy
ál lan dó tar tóz ko dá si kár tyá val ren del ke zõ sze mély
(a továb biak ban e § al kal ma zá sá ban: csa lád egye sí tõ) csa -
lád tag ja.

(2) Csa lá di együtt élés biz to sí tá sa cél já ból tar tóz ko dá si
ví zu mot, il let ve tar tóz ko dá si en ge délyt kap hat

a) a me ne kült ként el is mert sze mély csa lád tag ja, va la -
mint

b) a me ne kült ként el is mert kí sé rõ nél kü li kis ko rú szü -
lõ je, en nek hi á nyá ban gyám ja.

(3) A me ne kült ként el is mert sze mély hez tör té nõ csa lád -
egye sí tés nem ta gad ha tó meg pusz tán a miatt, hogy a csa lá -
di kap cso lat fenn ál lá sá nak iga zo lá sá ra ok irat nem áll ren -
del ke zés re.

(4) Csa lá di együtt élés biz to sí tá sa cél já ból tar tóz ko dá si
ví zu mot, il let ve tar tóz ko dá si en ge délyt kap hat a csa lád -
egye sí tõ vagy há zas tár sa, il let ve a me ne kült ként el is mert
sze mély

a) el tar tott szü lõ je;
b) test vé re és egye nes ági ro ko na, ha egész sé gi ál la po ta

 miatt kép te len ön ma gá ról gon dos kod ni.

(5) A me ne kült ként el is mert sze mély há zas tár sa csa lád -
egye sí té si célú tar tóz ko dá si ví zu mot, il let ve tar tóz ko dá si
en ge délyt ak kor kap hat, amennyi ben a há zas sá got a me ne -
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kült ként el is mert sze mély Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re
tör té nõ be uta zá sát meg elõ zõ en kö töt ték.

(6) A csa lád egye sí tõ há zas tár sa nem kap hat tar tóz ko dá -
si ví zu mot, il let ve tar tóz ko dá si en ge délyt, ha a csa lád egye -
sí tõ má sik há zas tár sa a csa lá di együtt élés biz to sí tá sa ér de -
ké ben ki adott tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zik.

(7) A csa lád tag – amennyi ben más jog cí men nem szer -
zett tar tóz ko dá si jo go sult sá got – to váb bi tar tóz ko dás ra jo -
go sult, ha a tar tóz ko dá si en ge dé lye elsõ íz ben tör té nõ ki -
adá sá tól szá mí tott öt év el telt, vagy a csa lád egye sí tõ, il let -
ve a me ne kült ként el is mert sze mély ha lá la ese tén, ha a tar -
tóz ko dás fel té te lei biz to sí tot tak.

(8) A tar tóz ko dá si ví zum mal, nem ze ti ví zum mal vagy
tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág be li
ál lam pol gár Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szü le tett har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár gyer me ke ré szé re csa lá di
együtt élés cél já ból tar tóz ko dá si en ge délyt kell ki ál lí ta ni.

(9) A (10) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a csa lád egye -
sí té si célú tar tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je há rom 
év, amely al kal man ként há rom év vel meg hosszab bít ha tó.

(10) A csa lád egye sí tés cél já ból ki adott tar tóz ko dá si ví -
zum, il let ve tar tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je nem
ha lad hat ja meg a csa lád egye sí tõ tar tóz ko dá si ví zu má nak,
il let ve tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek ér vé nyes sé gi ide jét.

20.  § (1) Ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból tar tóz -
ko dá si ví zu mot, il let ve tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár kap hat, aki nek tar tóz ko dá si
cél ja, hogy

a) jog sza bály ban meg ha tá ro zott fog lal koz ta tá si jog vi -
szo nya alap ján, el len ér ték fe jé ben, más ré szé re és vele
alá-fö lé ren delt sé gi kap cso lat ban mun kát vé gez zen;

b) jog sza bály sze rint ön ál ló an, el len ér ték fe jé ben vé -
gez he tõ te vé keny sé get foly tas son;

c) a b) pont ha tá lya alá nem tar to zó eset ben, gaz da sá gi
tár sa ság, szö vet ke zet vagy egyéb – jö ve de lem szer zé si cél -
lal lét re jött – jogi sze mély tu laj do no sa ként, ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je ként, ve ze tõi, kép vi se le ti vagy fel ügye le ti szer -
ve tag ja ként vé gez ze te vé keny sé gét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ke re sõ te vé keny sé get – ha e
tör vény más kép pen nem ren del ke zik – az a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár foly tat hat, aki

a) sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum mal, vagy
b) hu ma ni tá ri us cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge déllyel 

ren del ke zik, to váb bá az, aki
c) ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból,
d) csa lád egye sí tés cél já ból,
e) ta nul má nyi cél ból ki adott

tar tóz ko dá si ví zum mal vagy tar tóz ko dá si en ge déllyel ren -
del ke zik.

(3) A ta nul má nyi célú tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve
tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág be li
ál lam pol gár ke re sõ te vé keny sé get a szor gal mi idõ szak ban

he ten te leg fel jebb hu szon négy órá ban, szor gal mi idõ sza -
kon kí vül éven te leg fel jebb ki lenc ven na pon vagy hat van -
hat mun ka na pon vé gez het tel jes mun ka idõ ben.

(4) A ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból ki adott tar -
tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je leg fel jebb há rom
év, amely al kal man ként leg fel jebb há rom év vel meg -
hosszab bít ha tó.

(5) Mun ka vál la lá si en ge dély hez kö tött te vé keny ség
ese tén a tar tóz ko dá si ví zum, il let ve a tar tóz ko dá si en ge -
dély ér vé nyes sé gi ide je a mun ka vál la lá si en ge dély ér vé -
nyes sé gi idõ tar ta má hoz iga zo dik.

21.  § (1) Ta nul má nyi cél ból tar tóz ko dá si ví zu mot, il let -
ve tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár kap hat, aki a Ma gyar Köz tár sa ság ban akk re di tált
kö zép- vagy fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za -
tán ta nul má nyok foly ta tá sa, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ál tal szer ve zett, a ta nul má nyok foly ta tá sát elõ ké szí -
tõ kép zés ben való rész vé tel ér de ké ben kí ván a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz kod ni.

(2) A ta nul má nyi cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély
ér vé nyes sé gi ide je, ha

a) a kép zés idõ tar ta ma két év nél rö vi debb, a kép zés
idõ tar ta má hoz iga zo dik,

b) a kép zés idõ tar ta ma két év vagy an nál hosszabb, ak -
kor leg alább egy, de leg fel jebb két év, amely al kal man ként 
leg alább egy, leg fel jebb két év vel meg hosszab bít ha tó.

22.  § (1) Ku ta tás cél já ból tar tóz ko dá si ví zu mot, il let ve
tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár kap hat,

a) aki kü lön jog sza bály sze rint akk re di tált ku ta tó szer -
ve zet tel kö tött fo ga dá si meg ál la po dás alap ján tu do má nyos 
ku ta tás foly ta tá sa cél já ból kí ván a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén tar tóz kod ni, és

b) a ku ta tó szer ve zet írás ban kö te le zett sé get vál lalt arra, 
hogy a ku ta tó nak az en ge dé lye zett tar tóz ko dás idõ tar ta mát 
meg ha la dó tar tóz ko dá sa ese tén – amennyi ben a ku ta tó a
szük sé ges anya gi fe de zet tel nem ren del ke zik – meg té rí ti a
ki uta sí tá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé ge ket.

(2) A ku ta tá si célú tar tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé gi
ide je a fo ga dá si meg ál la po dás ér vé nyes sé gi ide jé hez iga -
zo dik, de leg fel jebb öt év, amely al kal man ként a fo ga dá si
meg ál la po dás ér vé nyes sé gi ide jé hez iga zo dó idõ tar tam -
mal, de leg fel jebb öt év vel meg hosszab bít ha tó.

23.  § (1) Hi va ta los cél ból tar tóz ko dá si ví zu mot, il let ve
tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár kap hat, aki

a) dip lo má ci ai vagy nem zet kö zi jo gon ala pu ló más ki -
vált sá got és men tes sé get él ve zõ sze mély ként vagy csa lád -
tag ja ként,

b) kül föl di ál lam vagy ál la mi szerv, il let ve nem zet kö zi
szer ve zet hi va ta los kül dött sé gé nek tag ja ként,

c) saj tó tu dó sí tó ként,
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d) nem zet kö zi szer zõ dés, il let ve nem zet kö zi kul tu rá lis, 
ok ta tá si, tu do má nyos együtt mû kö dés, va la mint kor mány -
szin tû nem zet kö zi se gély prog ram ke re té ben ta nul má nyi,
ok ta tá si, tu do má nyos, kép zé si, to vább kép zé si cél ból,

e) nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban mû kö dõ tu do má nyos, ok ta tá si, kul tu rá lis in téz mé -
nyek sze mély ze té nek tag ja ként vagy ezen in téz mé nyek te -
vé keny sé gi kö ré ben be uta zó sze mély ként

kí ván a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz kod ni.

(2) A hi va ta los célú tar tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé gi 
ide je a hi va ta los szol gá lat vagy a kép zés, to vább kép zés
idõ tar ta má val egye zik meg, de leg fel jebb há rom év, amely 
al kal man ként a hi va ta los szol gá lat vagy kép zés, to vább -
kép zés ér vé nyes sé gi ide jé hez iga zo dó idõ tar tam mal, de
leg fel jebb há rom év vel meg hosszab bít ha tó.

24.  § (1) Gyógy ke ze lés cél já ból tar tóz ko dá si ví zu mot,
il let ve tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár kap hat, aki

a) gyógy ke ze lés cél já ból kí ván a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén tar tóz kod ni,

b) kis ko rú gyer me két vagy ön ma ga el lá tá sá ra kép te len
más csa lád tag ját kí sé ri a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re
gyógy ke ze lés cél já ból.

(2) A gyógy ke ze lé si célú tar tóz ko dá si en ge dély ér vé -
nyes sé gi ide je a gyógy ke ze lés idõ tar ta má hoz iga zo dik, de
leg fel jebb két év, amely al kal man ként a gyógy ke ze lés idõ -
tar ta má hoz iga zo dó idõ tar tam mal, de leg fel jebb két év vel
meg hosszab bít ha tó.

25.  § (1) Lá to ga tás cél já ból tar tóz ko dá si ví zu mot, il let -
ve tar tóz ko dá si en ge délyt az a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár kap hat, aki kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
meg hí vó le vél lel ren del ke zik.

(2) A lá to ga tá si célú tar tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé -
gi ide je a meg hí vó le vél ben fog lalt kö te le zett ség vál la lás
idõ tar ta má hoz iga zo dik, de leg fel jebb egy év, amely lá to -
ga tás cél já ból nem hosszab bít ha tó meg.

26.  § (1) Ön kén tes te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból tar -
tóz ko dá si ví zu mot az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
kap hat, aki kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fo ga dó szer -
ve zet tel kö tött ön kén tes szer zõ dés alap ján köz ér de kû ön -
kén tes te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból kí ván a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz kod ni.

(2) Az ön kén tes te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból ki adott
tar tóz ko dá si ví zum ér vé nyes sé gi ide je a köz ér de kû ön kén -
tes te vé keny ség idõ tar ta má hoz iga zo dik, de leg fel jebb
egy év.

(3) Az ön kén tes te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból ki adott
tar tóz ko dá si ví zum a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt
tar tóz ko dá si en ge dély ké rel me zé sé re nem jo go sít ja.

27.  § (1) Nem ze ti ví zu mot, il let ve nem ze ti tar tóz ko dá si
en ge délyt az a nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
har ma dik or szág be li ál lam pol gár kap hat, aki

a) a ma gyar nyelv meg õr zé se, ápo lá sa,
b) a kul tu rá lis, nem ze ti ön azo nos ság meg õr zé se,
c) ál la mi lag el is mert kö zép- vagy fel sõ fo kú ok ta tás ban

való rész vé te len kí vül ok ta tás, il let ve ta nul má nyok kal
össze füg gõ is me re tek gya ra pí tá sa,

d) a csa lád egye sí tést ki vé ve, csa lá di kap cso la tok erõ sí -
té se ér de ké ben
kí ván a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz kod ni.

(2) A nem ze ti tar tóz ko dá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
leg fel jebb öt év, amely al kal man ként öt év vel meg -
hosszab bít ha tó.

28.  § (1) A 13.  § (1) be kez dés a), va la mint c)–h) pont ja i -
ban fog lalt fel té te le ket tel je sí tõ har ma dik or szág be li
 állampolgár a 19–27.  §-ban fog lalt tar tóz ko dá si cél hi á -
nyá ban egyéb cél ból is kap hat tar tóz ko dá si ví zu mot, il let -
ve tar tóz ko dá si en ge délyt.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si en -
ge dély ér vé nyes sé gi ide je leg fel jebb öt év, amely al kal -
man ként leg fel jebb öt év vel meg hosszab bít ha tó.

29.  § (1) Az e tör vény ben fog lalt tar tóz ko dá si fel té te lek
hi á nyá ban hu ma ni tá ri us cél ból tar tóz ko dá si en ge déllyel
kell el lát ni

a) akit a Ma gyar Köz tár sa ság hon ta lan ként is mert el;
b) akit a Ma gyar Köz tár sa ság be fo ga dott ként is mert el;
c) azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt, aki a me ne -

kült ügyi ha tó ság tól me ne kült kén ti el is me ré sét kér te, vagy
a me ne kült ügyi ha tó ság tól ide ig le nes vagy ki egé szí tõ vé -
del met kért;

d) azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt, aki a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén szü le tett és azt köve tõen a ma -
gyar jog sze rint érte fe le lõs sze mély fel ügye le te nél kül ma -
radt, il let ve a kí sé rõ nél kü li kis ko rút;

e) je len tõs bûn ül dö zé si vagy nem zet biz ton sá gi ér dek -
bõl az ügyész, a bí ró ság, il let ve a nem zet biz ton sá gi szerv
in dít vá nyá ra azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt, il let -
ve rá te kin tet tel más har ma dik or szág be li ál lam pol gárt, aki 
bûn cse lek mény fel de rí té se ér de ké ben a ha tó sá gok kal – a
bi zo nyí tást je len tõ sen elõ se gí tõ mó don – együtt mû kö dik.

(2) A hu ma ni tá ri us cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély 
ér vé nyes sé gi ide je

a) az (1) be kez dés a)–d) pont já ban fog lalt eset ben egy
év, amely al kal man ként leg fel jebb egy év vel meg hosszab -
bít ha tó;

b) az (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt eset ben hat hó -
nap, amely al kal man ként leg fel jebb hat hó nap pal meg -
hosszab bít ha tó.

(3) A hu ma ni tá ri us cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge -
dély – a 18.  § (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – nem
hosszab bít ha tó meg, il let ve azt vissza kell von ni, ha

a) a ki adá sá ra okot adó kö rül mény már nem áll fenn;
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b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz ko dá si jo -
go sult ság meg szer zé se ér de ké ben az el já ró ha tó ság gal ha -
mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

c) a vissza vo nást a ki adást in dít vá nyo zó ha tó ság vagy
szerv az a) pont ban meg ha tá ro zott vagy más ok ból kez de -
mé nye zi.

(4) Ha a tar tóz ko dá si en ge dély hu ma ni tá ri us cél ból tör -
té nõ ki adá sá ra az arra fel jo go sí tott ha tó ság vagy szerv in -
dít vá nya alap ján ke rül sor, a tar tóz ko dá si en ge dély vissza -
vo ná sa, meg hosszab bí tá sa vagy a meg hosszab bí tás meg ta -
ga dá sa az in dít vá nyo zás ra jo go sult ha tó ság vagy szerv
kez de mé nye zé sé re vagy hoz zá já ru lá sá val tör tén het.

(5) Az (1) be kez dés d) pont já nak ha tá lya alá tar to zó har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz ko dá si en ge dé lye csak 
ak kor von ha tó vissza, il let ve a tar tóz ko dá si en ge dély ben
meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si idõ meg hosszab bí tá sa csak ak -
kor ta gad ha tó meg, ha szár ma zá si or szá gá ban, il let ve az õt
be fo ga dó más ál lam ban a csa lád egye sí té se, il let ve az ál la -
mi vagy más in téz mé nyi gon dos ko dás biz to sí tott.

(6) A be fo ga dot tat meg il le tik a tar tóz ko dá si en ge déllyel 
ren del ke zõk nek, il let ve a be fo ga dot tak nak kü lön tör vény -
ben biz to sí tott jo gok. A be fo ga dott kö te les sze mély azo -
nos sá gá nak meg ál la pí tá sát elõ se gí te ni, de a sze mély azo -
nos ság bi zo nyí tá sá nak hi á nya  miatt a tar tóz ko dá si en ge -
dély ki adá sa nem ta gad ha tó meg.

(7) A be fo ga dott, il let ve az (1) be kez dés e) pont ja alap ján
tar tóz ko dá si en ge déllyel el lá tott har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár, aki em ber ke res ke de lem ál do za ta, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el lá tás ra és tá mo ga tás ra jo go sult.

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

30.  § (1) Ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás sal
kell el lát ni azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt,

a) aki tar tóz ko dá si en ge dély irán ti ké rel met nyúj tott be
és az en ge dély ki adá sá ig tar tóz ko dá si ví zu má nak, nem ze ti
ví zu má nak vagy ko ráb bi tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek ér vé -
nyes sé gi ide je le járt, vagy e tör vény sze rint tar tóz ko dá si
en ge déllyel kell el lát ni, to váb bá ak kor is, ha az 1.  § (5) be -
kez dé se alap ján ter jeszt elõ tar tóz ko dá si en ge dély ké rel -
met;

b) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dá si ví -
zum vagy ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély irán ti ké rel met
nyúj tott be;

c) aki azért tar tóz ko dik a jog sze rû tar tóz ko dás idõ tar ta -
mát meg ha la dó an a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, mert
ki uta zá sát hu ma ni tá ri us, ke re sõ te vé keny sé gé vel össze -
függõ, nem ön hi bá já ból ere dõ sze mé lyes vagy el há rít ha -
tat lan ok fenn ál lá sa aka dá lyoz za;

d) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén jog sze rû en tar -
tóz ko dó har ma dik or szág be li ál lam pol gár szü lõ gyer me -
ke ként szü le tett a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén és jog sze -
rû ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sa az e tör vény ben sza bá lyo -
zott más en ge déllyel nem biz to sít ha tó;

e) aki em ber ke res ke de lem ál do za ta, az ál do zat se gí tõ
ha tó ság in dít vá nyá ra, a gon dol ko dá si idõ tar ta má ra;

f) aki nek be uta zá sát a 13.  § (2) be kez dé se alap ján en ge dé -
lye zik, fel té ve, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ
tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge déllyel nem ren del ke zik;

g) aki nek az úti ok má nyát kü lön tör vény alap ján
vissza tar tot ták, és nem ren del ke zik a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén tör té nõ tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge déllyel;

h) aki vel szem ben jog el le nes be uta zás, il let ve tar tóz ko -
dás  miatt ide gen ren dé sze ti el já rás van fo lya mat ban;

i) aki hon ta lan sá ga meg ál la pí tá sát kér te, az el já rás idõ -
tar ta má ra, fel té ve, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
tör té nõ tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge déllyel nem rendel -
kezik;

j) akit a 62.  § (1) be kez dés a), b), c), d) vagy f) pont ja
alap ján ki je lölt he lyen való tar tóz ko dás ra kö te lez tek.

(2) Az ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás ér vé -
nyes sé gi ide je

a) az (1) be kez dés a)–c) pont já ban, va la mint f)–h) pont -
já ban fog lalt ese tek ben há rom hó nap, amely al kal man ként
há rom hó nap pal meg hosszab bít ha tó;

b) az (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt eset ben a szü lõ
tar tóz ko dá sá nak idõ tar ta má hoz iga zo dik;

c) az (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt eset ben egy hó -
nap, amely nem hosszab bít ha tó meg;

d) az (1) be kez dés i) és j) pont já ban fog lalt eset ben hat hó -
nap, amely al kal man ként hat hó nap pal meg hosszab bít ha tó.

(3) Az (1) be kez dés a) pont alap ján ide ig le nes tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó iga zo lás sal el lá tott har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár ke re sõ te vé keny sé get ak kor foly tat hat, ha ke re -
sõ te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó tar tóz ko dá si ví zum
vagy tar tóz ko dá si en ge dély bir to ká ban ke re sõ te vé keny ség 
foly ta tá sá ra jo go sí tó tar tóz ko dá si en ge dély irán ti ké rel met
nyúj tott be.

(4) Az ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás nem
hosszab bít ha tó meg, il let ve azt vissza kell von ni, ha a ki ál -
lí tá sá ra okot adó kö rül mény már nem áll fenn.

(5) Az ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás ki zá -
ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ tar tóz ko dás -
ra jo go sít, ki- és vissza uta zást nem tesz le he tõ vé, a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár ki uta zá sa kor ér vé nyét vesz ti,
és azt ki lé pés kor a har ma dik or szág be li ál lam pol gár nak le
kell ad nia. A le adott iga zo lást meg kell kül de ni a ki ál lí tó
ha tó ság nak.

Az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti,
fegyveres erõik jogállásáról  szóló, 1951. június 19-én,

Londonban kelt Megállapodás hatálya alá tartozó
polgári állomány tagjai és a hozzátartozók beutazása

és tartózkodása

31.  § (1) Az 1999. évi CXVII. tör vénnyel ki hir de tett, az
Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res
 erõik jog ál lá sá ról  szóló, 1951. jú ni us 19-én, Lon don ban
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kelt Meg ál la po dás (a továb biak ban: NATO-SOFA Meg -
állapodás) ha tá lya alá tar to zó, az I. Cikk b) pont já ban meg -
ha tá ro zott pol gá ri ál lo mány tag jai, va la mint az I. Cikk
c) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá tar to zók (a továb biak -
ban: pol gá ri sze mély) be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá -
ra – a III. Cikk 3. pont ja sze rin ti stá tu szuk iga zo lá sa ese -
tén – e tör vény ren del ke zé se it a (2)–(3) be kez dés ben fog -
lalt el té rés sel kell al kal maz ni.

(2) A pol gá ri sze mély men te sül a há rom hó na pot meg -
ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum be szer zé sé nek kö te -
le zett sé ge, va la mint a 13.  § (1) be kez dés e)–g) pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel té te lek iga zo lá sa alól.

(3) A pol gá ri sze méllyel szem ben in dult bün te tõ el já rás -
ról és an nak be fe je zé sé rõl, va la mint ki uta sí tá sá ról az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság kö te les ér te sí te ni a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt szer vet, a kül dõ ál lam tá jé -
koz ta tá sa cél já ból.

IV. Fejezet

A LETELEPEDÉS

32.  § (1) Le te le pe dett az a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár, aki

a) e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt le te le pe dé si en ge -
délyt,

b) ide ig le nes le te le pe dé si en ge délyt,
c) nem ze ti le te le pe dé si en ge délyt,
d) EK le te le pe dé si en ge délyt

ka pott.

(2) A le te le pe dett har ma dik or szág be li ál lam pol gár az
Al kot mány ban és kü lön jog sza bá lyok ban biz to sí tott jo go -
sult sá gok kal ren del ke zik.

(3) A le te le pe dett – az ide ig le ne sen le te le pe dett ki vé te -
lé vel – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha tá ro zat lan idõ -
tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sult.

(4) A le te le pe det tet meg il le tik a tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zõk kü lön jog sza bá lyok sze rin ti jo go sult -
sá gai is.

(5) A le te le pe dett kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
kö te les la kó he lyét be je len te ni és sze mély azo no sí tó iga zol -
vány ki adá sát kér ni.

33.  § (1) Az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kap hat
ide ig le nes le te le pe dé si en ge délyt, nem ze ti le te le pe dé si en -
ge délyt vagy EK le te le pe dé si en ge délyt,

a) aki nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lak ha tá sa és
meg él he té se biz to sí tott,

b) aki az egész ség ügyi el lá tá sok tel jes kö ré re biz to sí -
tott nak mi nõ sül, vagy egész ség ügyi el lá tá sá nak költ sé ge it
biz to sí ta ni tud ja, és

c) aki vel szem ben az e tör vény ben meg ha tá ro zott ki zá -
ró ok nem áll fenn.

(2) Nem kap hat ide ig le nes le te le pe dé si en ge délyt, nem -
ze ti le te le pe dé si en ge délyt vagy EK le te le pe dé si en ge délyt 
az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár,

a) aki bün te tett elõ éle tû, és a bün te tett elõ élet hez fû zõ -
dõ jog hát rá nyok alól még nem men te sült;

b) aki nek a le te le pe dé se ve szé lyez te ti a Ma gyar Köz -
tár sa ság nem zet biz ton sá gát;

c) aki ki uta sí tás vagy be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom,
il let ve be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ SIS
 figyelmeztetõ jel zés ha tá lya alatt áll.

(3) Ha a le te le pe dett vagy be ván do rolt har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár gyer me ke szü le tett, a szü le -
tés be je len té sét köve tõen a gyer mek ré szé re

a) ide ig le nes le te le pe dé si en ge déllyel ren del ke zõ szü lõ 
ese tén ide ig le nes le te le pe dé si en ge délyt;

b) be ván dor lá si en ge déllyel, le te le pe dé si en ge déllyel,
nem ze ti le te le pe dé si en ge déllyel vagy EK le te le pe dé si en -
ge déllyel ren del ke zõ szü lõ ese tén nem ze ti le te le pe dé si en -
ge délyt kell ki ál lí ta ni.

Ideiglenes letelepedési engedély

34.  § (1) Az Eu ró pai Unió tag ál la ma ál tal a har ma dik or -
szá gok hu za mos tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ ál -
lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról  szóló, 2003. no vem ber 25-ei
2003/109/EK irány elv alap ján ki ál lí tott hu za mos tar tóz ko -
dói jog ál lást iga zo ló EK tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del -
ke zõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár ide ig le nes le te le pe -
dé si en ge délyt kap hat, ha

a) ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból, ki vé ve a sze -
zo ná lis mun ka vál la lás ese tét,

b) ta nul má nyok foly ta tá sa vagy szak kép zés cél já ból
vagy

c) egyéb, iga zolt cél ból
kí ván a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz kod ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár ral ide ig le nes le te le pe dé si en ge délyt
együtt ké rel me zõ har ma dik or szág be li csa lád tag, va la mint
az ide ig le nes le te le pe dé si en ge déllyel ren del ke zõ har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár csa lád tag ja ide ig le nes le te le pe -
dé si en ge délyt kap hat, amennyi ben a csa lá di kap cso lat az
Eu ró pai Unió hu za mos tar tóz ko dói jog ál lást iga zo ló EK
tar tóz ko dá si en ge délyt ki ál lí tó tag ál la má ban már fenn állt.

(3) Az ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ér vé nyes sé gi
ide je leg fel jebb öt év, amely al kal man ként leg fel jebb öt
év vel meg hosszab bít ha tó.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott csa lád tag ide ig le -
nes le te le pe dé si en ge dé lyé nek ér vé nyes sé ge meg egye zik a 
har ma dik or szág be li ál lam pol gár ide ig le nes le te le pe dé si
en ge dé lyé nek ér vé nyes sé gé vel.

(5) Az ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély vissza von ha tó,
ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár a 33.  § (1) be kez dés
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a) vagy b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek nem fe -
lel meg.

(6) Az ide ig le nes le te le pe dé si en ge délyt vissza kell von -
ni, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt ki uta sí tot ták,
vagy vele szem ben be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat ren -
del tek el.

(7) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár csa lád tag ja ré -
szé re a (2) be kez dés alap ján ki ál lí tott ide ig le nes le te le pe -
dé si en ge délyt vissza kell von ni, ha

a) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ide ig le nes le te le -
pe dé si en ge dé lyét vissza von ták;

b) a csa lá di kap cso lat meg szûnt, ki vé ve, ha a har ma dik
or szág be li ál lam pol gár ha lá lát köve tõen a csa lád tag a 33.  § 
(1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te le ket
tel je sí ti.

(8) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az ide ig le nes le te le pe -
dé si en ge dély ki ál lí tá sá ról, il let ve vissza vo ná sá ról – a
vissza vo nás oká nak meg je lö lé sé vel – ér te sí ti az Eu ró pai
Unió azon tag ál la mát, amely a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár szá má ra a hu za mos tar tóz ko dói jog ál lást iga zo ló
EK tar tóz ko dá si en ge délyt ki ál lí tot ta.

Nemzeti letelepedési engedély

35.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nõ le te le pe dés
cél já ból nem ze ti le te le pe dé si en ge délyt – a (4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – az a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár kap hat, aki tar tóz ko dá si ví zum mal, tar tóz ko dá si en ge -
déllyel vagy ide ig le nes le te le pe dé si en ge déllyel ren del ke -
zik, és

a) a ké re lem be nyúj tá sát köz vet le nül meg elõ zõ en leg -
alább há rom éven át jog sze rû en és meg sza kí tás nél kül a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dott;

b) a ké re lem be nyúj tá sát köz vet le nül meg elõ zõ en leg -
alább egy éve – a há zas társ ki vé te lé vel – csa lád tag ként
vagy el tar tott fel me nõ ként csa lá di élet kö zös ség ben él be -
ván do rolt, le te le pe dett, il let ve me ne kült ként el is mert har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár ral;

c) be ván do rolt, le te le pe dett, il let ve me ne kült ként el is -
mert har ma dik or szág be li ál lam pol gár há zas tár sa, fel té ve,
hogy a há zas sá got már a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en
leg alább két éve meg kö töt ték;

d) ma gyar ál lam pol gár volt, de ál lam pol gár sá ga meg -
szûnt, il let ve aki nek fel me nõ je ma gyar ál lam pol gár vagy
ma gyar ál lam pol gár volt.

(2) Nem mi nõ sül a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té -
nõ tar tóz ko dás meg sza kí tá sá nak a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le té nek al kal man ként négy hó nap nál rö vi debb idõ re tör -
té nõ el ha gyá sa, amennyi ben a kül föl di tar tóz ko dá sok
össz idõ tar ta ma a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év
alatt nem ha lad ja meg a két száz het ven na pot.

(3) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén tör té nõ tar tóz ko dás (2) be kez dés ben meg ha tá ro -

zott nál hosszabb meg sza kí tá sa ese tén is en ge dé lyez he ti a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár le te le pe dé sét, amennyi -
ben a tar tóz ko dás meg sza kí tá sá ra mél tá nyol ha tó ok ból
– kü lö nö sen kül föl di gyógy ke ze lés, il let ve a har ma dik
 országbeli ál lam pol gár ke re sõ te vé keny sé gé vel össze -
függõ kül föl di ki kül de té sek  miatt – ke rült sor.

(4) A me ne kült ügyi ha tó ság ál tal me ne kült ként el is mert
har ma dik or szág be li ál lam pol gár a nem ze ti le te le pe dé si
en ge délyt tar tóz ko dá si ví zum vagy tar tóz ko dá si en ge dély
hi á nyá ban is ké rel mez he ti.

36.  § (1) Kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül mény ese -
tén a har ma dik or szág be li ál lam pol gár az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter dön té se alap ján a
33.  § (1) be kez dés ben és a 35.  § (1) be kez dés ben fog lalt
fel té te lek hi á nyá ban is kap hat nem ze ti le te le pe dé si en ge -
délyt.

(2) Az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán a ké rel me zõ
egyé ni kö rül mé nye it, csa lá di kap cso la ta it és egész ség ügyi
ál la po tát ér té ke li kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül mény -
ként, va la mint figye lembe ve szi a Ma gyar Köz tár sa ság
köz ér de két.

(3) Az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter ha tá ro za ta el len jog or vos lat nak nincs he lye.

37.  § (1) A le te le pe dé si, nem ze ti le te le pe dé si vagy a be -
ván dor lá si en ge délyt az ide gen ren dé sze ti ha tó ság vissza -
von hat ja, ha

a) az en ge dé lye zés alap já ul szol gá ló fel té te lek olyan
je len tõ sen meg vál toz tak, hogy ez az en ge dély ki adá sát
már ki zár ná, fel té ve, hogy az en ge dély ki adá sá tól szá mít va 
öt év még nem telt el;

b) csa lá di kap cso lat ra te kin tet tel ki adott en ge dély ese -
tén a há zas ság az en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há -
rom éven be lül nem a há zas társ ha lá la  miatt szûnt meg,
vagy a har ma dik or szág be li ál lam pol gár szü lõi fel ügye le ti
joga meg szûnt, ki vé ve, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár már négy éve le te le pe dett ként vagy be ván do rolt ként a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dik;

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tét hat hó nap nál hosszabb ide ig el hagy ta.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az en ge délyt vissza -
von ja, ha

a) az en ge dély meg szer zé se ér de ké ben a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár az ide gen ren dé sze ti ha tó ság gal ha -
mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

b) a kis ko rú har ma dik or szág be li ál lam pol gár ese té ben
a szü lõi fel ügye let jo gát gya kor ló har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár szü lõt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ
tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge délyt az ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság vissza von ta, és a kis ko rú to váb bi tar tóz ko dá sá nak fel -
té te lei a szü lõi fel ügye le tet gya kor ló má sik szü lõ nél a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén nem biz to sí tot tak;
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c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár csa lá di kap cso -
lat ra te kin tet tel ki adott en ge dé lye ese tén ma gyar ál lam pol -
gár há zas tár sa a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét a kül föl di
le te le pe dés szán dé ká val el hagy ta, vagy a har ma dik or -
szág be li há zas társ Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ
jog sze rû tar tóz ko dá sa meg szûnt;

d) a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt ki uta sí tot ták,
vagy vele szem ben be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat ren -
del tek el.

EK letelepedési engedély

38.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ hu za -
mos tar tóz ko dás cél já ból EK le te le pe dé si en ge délyt az a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár kap, aki a ké re lem be -
nyúj tá sát köz vet le nül meg elõ zõ en leg alább öt éven át jog -
sze rû en és meg sza kí tás nél kül a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén tar tóz ko dott.

(2) Nem kap hat EK le te le pe dé si en ge délyt:
a) fel sõ fo kú ta nul má nyok foly ta tá sa, il let ve szak kép -

zés cél já ból a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó
har ma dik or szág be li ál lam pol gár;

b) a sze zo ná lis mun ka vál la lás cél já ból vagy ön kén tes -
ként a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó har ma dik
or szág be li ál lam pol gár;

c) a dip lo má ci ai vagy egyéb sze mé lyes men tes ség
alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár;

d) az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki a me ne -
kült ügyi ha tó ság tól me ne kült kén ti el is me ré sét kér te, vagy
a me ne kült ügyi ha tó ság tól ide ig le nes vagy ki egé szí tõ vé -
del met kért;

e) a be fo ga dott;

(3) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár (2) be kez dés
b)–c) pont ja sze rin ti ko ráb bi jog sze rû tar tóz ko dá sá nak
idõ tar ta ma az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ba
nem szá mít bele.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ba a
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ko ráb bi jog sze rû tar tóz ko -
dás idõ tar ta má nak fele szá mít bele.

(5) Az az idõ tar tam, amely so rán a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár me ne kült ként el is mert, il let ve ide ig le nes vagy 
ki egé szí tõ vé de lem ben ré sze sí tett sze mély ként tar tóz ko -
dott a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ tar tam ba be le szá mít.

(6) Nem mi nõ sül a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té -
nõ tar tóz ko dás meg sza kí tá sá nak az or szág al kal man ként
hat hó nap nál rö vi debb idõ re tör té nõ el ha gyá sa, amennyi -
ben a kül föl di tar tóz ko dá sok össz idõ tar ta ma öt év alatt
nem ha lad ja meg a há rom száz na pot.

(7) Amennyi ben a har ma dik or szág be li ál lam pol gár az
Eu ró pai Unió más tag ál la má ban ki ál lí tott hu za mos tar tóz -
ko dá si en ge déllyel ren del ke zik, az ide gen ren dé sze ti ha tó -

ság az EK le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ról az érin tett tag -
ál la mot ér te sí ti.

39.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az EK letelepe -
dési en ge délyt vissza von ja, ha

a) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i nak te rü le tét ti zen két hó nap nál hosszabb ide ig
el hagy ta;

b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár az Eu ró pai Unió
má sik tag ál la má ban sze rez hu za mos tar tóz ko dói jog ál lást;

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár hat évet meg ha la -
dó an nem tar tóz ko dik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén;

d) az en ge dély meg szer zé se ér de ké ben a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár az ide gen ren dé sze ti ha tó ság gal ha -
mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

e) a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt ki uta sí tot ták,
vagy vele szem ben be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat ren -
del tek el.

(2) Az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki nek
EK le te le pe dé si en ge dé lyét az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az 
(1) be kez dés a)–c) pont jai alap ján von ta vissza, is mé telt
ké rel me zés ese tén a 38.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té tel
vizs gá la ta nél kül EK le te le pe dé si en ge délyt kap.

V. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA
VONATKOZÓ RENDÉSZETI SZABÁLYOK

A beléptetés megtagadása és a visszairányítás

40.  § (1) A ha tár for gal mat el len õr zõ ha tó ság a há rom
hó na pot meg nem ha la dó idõ tar ta mú tar tóz ko dás cél já ból
be utaz ni kí vá nó har ma dik or szág be li ál lam pol gár ál lam -
ha tá ron tör té nõ be lép te té sét a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si
kó dex ren del ke zé sei alap ján meg ta gad ja, és – ér de ke i nek
figye lembe véte lével – vissza irá nyít ja

a) an nak az or szág nak a te rü le té re, ahon nan ér ke zett;
b) an nak az or szág nak a te rü le té re, amely a har ma dik

or szág be li ál lam pol gárt vissza fo gad ni kö te les;
c) an nak az or szág nak a te rü le té re, ahol a har ma dik or -

szág be li ál lam pol gár szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van;
d) bár mely más ál lam ba, aho va a har ma dik or szág be li

ál lam pol gár be utaz hat.

(2) Ha a be lép te tés meg ta ga dá sá ra azért ke rült sor, mert
a har ma dik or szág be li ál lam pol gár be uta zá si és tar tóz ko -
dá si ti la lom ha tá lya alatt áll, az e tör vény alap ján ki adott
ví zum ér vény te len.

(3) A be lép te tés meg ta ga dá sá val szem ben fel leb be zés -
nek nincs he lye.

41.  § (1) A vissza irá nyí tás vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa
ér de ké ben a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö te les
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a) leg fel jebb nyolc órá ig a to vább- vagy vissza in du ló
jár mû vön tar tóz kod ni,

b) leg fel jebb het ven két órá ig a ha tár te rü let,
vagy – amennyi ben légi úton ér ke zett – leg fel jebb nyolc
na pig a re pü lõ tér meg ha tá ro zott he lyén tar tóz kod ni, il let ve

c) a vissza szál lí tás ra kö te les szál lí tó vál la lat egy má sik
in du ló já ra tá ra át száll ni.

(2) Ha a vissza irá nyí tás az (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül nem hajt ha tó vég re, a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár be lép te té sét köve tõen ki -
uta sí tá sa ér de ké ben in téz ked ni kell. Amennyi ben a ki uta -
sí tás ra nem a 43.  § (1) be kez dés vagy (2) be kez dés f) pont -
ja alap ján ke rül sor, a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ral
szem ben nem le het be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat el -
ren del ni.

Kötelezés a Magyar Köztársaság területének
elhagyására

42.  § (1) Amennyi ben az ide gen ren dé sze ti ha tó ság meg -
ál la pít ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén jog sze rû en
tar tóz ko dó har ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz ko dás ra 
a továb biak ban már nem jo go sult, a tar tóz ko dás ra jo go sí tó
ok má nyát vissza vo nó ha tá ro za tá ban a har ma dik ország -
beli ál lam pol gárt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek el ha -
gyá sá ra kö te le zi.

(2) A kö te le zett ség tel je sí té sé re leg fel jebb har minc
 napos ha tár idõt kell biz to sí ta ni.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra tör -
té nõ kö te le zés el len kü lön jog or vos lat nak nincs he lye.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ren del ke -
zé sek nem al kal maz ha tók, ha

a) a tar tóz ko dá si jo go sult ság meg szû né sé nek oka az,
hogy a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ki uta sí tás, be uta -
zá si és tar tóz ko dá si ti la lom, il let ve be uta zá si és tar tóz ko -
dá si ti lal mat el ren de lõ SIS fi gyel mez te tõ jel zés ha tá lya
alatt áll;

b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár az or szág te rü le -
té nek ön kén tes el ha gyá sát ki fe je zet ten meg ta gad ja.

Az idegenrendészeti kiutasítás és a beutazási
és tartózkodási tilalom

43.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság ide gen ren dé sze ti
ki uta sí tást és be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat, il let ve is -
me ret len he lyen vagy kül föl dön tar tóz ko dó har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár ese tén ön ál ló be uta zá si és tar tóz ko -
dá si ti lal mat ren del el az zal a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár ral szem ben,

a) aki nek a be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó ti -
la lom ér vé nye sí té sé re a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi
jogi kö te le zett sé get vál lalt, vagy

b) aki nek a be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó ti -
la lom ér vé nye sí té sé rõl az Eu ró pai Unió Ta ná csa dön tött.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság ide gen ren dé sze ti ki uta -
sí tást és be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat, il let ve is me ret -
len he lyen vagy kül föl dön tar tóz ko dó har ma dik or szág be li 
ál lam pol gár ese tén ön ál ló be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal -
mat ren del het el az zal a har ma dik or szág be li ál lam pol gár -
ral szem ben,

a) aki jog el le ne sen lép te át a Ma gyar Köz tár sa ság ál -
lam ha tá rát, vagy azt meg kí sé rel te;

b) aki az e tör vény ben meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si fel -
té te le ket nem tel je sí ti;

c) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek az elõ írt ha tár idõn be lül nem
tett ele get;

d) aki az elõ írt mun ka vál la lá si en ge dély vagy az e tör -
vény ben elõ írt en ge dély nél kül foly ta tott ke re sõ te vé keny -
sé get;

e) aki a ma gyar ál lam ál tal szá má ra meg té rí té si kö te le -
zett ség gel meg elõ le ge zett költ sé get nem té rí tet te vissza;

f) aki nek a be uta zá sa és a tar tóz ko dá sa a nem zet biz ton -
sá got, a köz biz ton sá got vagy a köz ren det sér ti vagy ve szé -
lyez te ti;

g) aki nek a be uta zá sa és tar tóz ko dá sa a köz egész sé get
sér ti vagy ve szé lyez te ti;

h) akit nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ki uta sí tás mel lõ -
zé sé vel ad tak vissza más ál lam ha tó sá gá nak;

i) aki a ki sza bott hely szí ni bír sá got vagy sza bály sér té si
bír sá got az elõ írt ha tár idõ ig nem fi zet te meg, il let ve an nak
be haj tá sá ra nincs le he tõ ség vagy si ker te len volt.

44.  § (1) Az ön ál ló an el ren delt be uta zá si és tar tóz ko dá si 
ti la lom idõ tar ta mát az el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó ság
ha tá roz za meg. A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom leg fel -
jebb há rom évre ren del he tõ el, amely al kal man ként leg fel -
jebb to váb bi há rom év vel meg hosszab bít ha tó. A be uta zá si
és tar tóz ko dá si ti lal mat ha la dék ta la nul tö röl ni kell, ha az
el ren de lé sé nek oka meg szûnt.

(2) Az ön ál ló an el ren delt be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la -
lom mal szem ben fel leb be zés nek nincs he lye.

45.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tást el ren de lõ ha tá -
ro zat meg ho za ta la elõtt az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a kö -
vet ke zõ szem pon to kat mér le ge li:

a) a nem zet biz ton ság ra, a köz biz ton ság ra, a köz rend re
vagy a köz egész ség re je len tett ve szély, te kin tet tel az el kö -
ve tett cse lek mény sú lyos sá gá ra és tí pu sá ra;

b) a tar tóz ko dás idõ tar ta ma;

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kora, csa lá di kö -
rül mé nyei, ki uta sí tá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nyei a
csa lád tag ja i ra néz ve;

d) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö tõ dé se a
 Magyar Köz tár sa ság hoz, il let ve szár ma zá si or szá gá hoz
fû zõ dõ kap cso la ta i nak hi á nya.
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(2) Az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki

a) be ván do rolt ként vagy le te le pe dett ként tar tóz ko dik a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén,

b) be ván do rolt vagy le te le pe dett har ma dik or szág be li
ál lam pol gár ral há zas sá gi vagy csa lá di élet kö zös ség ben él,
és tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik,

csak ak kor uta sít ha tó ki, ha to váb bi tar tóz ko dá sa a nem zet -
biz ton sá got, a köz biz ton sá got vagy a köz ren det sú lyo san
sér ti.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat ké rel mé nek jog erõs
el bí rá lá sá ig a me ne kült ügyi ha tó ság tól me ne kült kén ti el is -
me ré sét kérõ, a me ne kült ként el is mert, il let ve ide ig le nes
vagy ki egé szí tõ vé de lem ben ré sze sí tett har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz -
vet len csa lád tag ja ese té ben is al kal maz ni kell.

(4) Az em ber ke res ke de lem ál do za tá vá vált har ma dik
or szág be li ál lam pol gárt a szá má ra biz to sí tott gon dol ko dá -
si idõ alatt csak ak kor le het ki uta sí ta ni, ha a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén tör té nõ tar tóz ko dá sa a nem zet biz ton sá -
got, a köz biz ton sá got vagy a köz ren det sér ti.

(5) Kí sé rõ nél kü li kis ko rú csak ak kor uta sít ha tó ki, ha a
szár ma zá si ál la má ban vagy más be fo ga dó ál lam ban a csa -
lád egye sí té se, il let ve az ál la mi vagy egyéb in téz mé nyi
gon dos ko dás meg fele lõen biz to sí tott.

(6) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a 43.  § (2) be kez dés
a), b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból tör té nõ ide gen -
ren dé sze ti ki uta sí tás tól el te kint het, amennyi ben a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár vál lal ja a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té nek ön kén tes el ha gyá sát. Az ide gen ren dé sze ti
 hatóság – a 42.  § (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – meg ha tá roz za az ön kén tes tá vo zás ra nyit va
álló ha tár idõt, amely el len jog or vos lat nak nincs he lye.

(7) Ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás, va la mint ön ál ló be uta -
zá si és tar tóz ko dá si ti la lom nem al kal maz ha tó olyan bûn -
cse lek mény el kö ve té se  miatt, amely nek el bí rá lá sa so rán az 
el já ró bí ró ság ön ál ló an, fõ bün te tés ki sza bá sa nél kül, il let -
ve mel lék bün te tés ként nem ren delt el ki uta sí tást a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár ral szem ben.

46.  § (1) A ki uta sí tást el ren de lõ ha tá ro zat nak tar tal maz -
nia kell:

a) a 45.  § alap ján mér le gelt szem pon to kat,

b) a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom idõ tar ta mát,

c) an nak az ál lam nak a meg ne ve zé sét, aho vá a ki uta sí -
tás vég re haj tá sa tör té nik,

d) az or szág el ha gyá sá ra elõ írt kö te le zett ség tel je sí té sé -
nek ha tár nap ját,

e) a ha tár át lé pés he lyét,

f) az arc kép más ké szí té sé nek, va la mint az ujj nyo mat
rög zí té sé nek tû ré sé re vo nat ko zó kö te le zett ség elõ írását.

(2) A ki uta sí tást el ren de lõ ha tá ro zat el len fel leb be zés -
nek nincs he lye, a ha tá ro zat bí rói fe lül vizs gá la tát an nak
köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül le het kér ni. A bí ró -

ság a ke re se tet a ke re set le vél be ér ke zé sé tõl szá mí tott
 tizenöt na pon be lül bí rál ja el.

(3) A bí ró ság a ha tá ro za tot meg vál toz tat hat ja. A bí ró ság 
ha tá ro za ta el len to váb bi jog or vos lat nak nincs he lye.

47.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás sal együtt – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – be uta zá si és tar tóz -
ko dá si ti lal mat kell el ren del ni, amely egy év nél rö vi debb
és tíz év nél hosszabb nem le het.

(2) A ki uta sí tás  miatt el ren delt be uta zá si és tar tóz ko dá si 
ti la lom idõ tar ta mát a ki uta sí tás vég re haj tá sá nak nap já tól
kell szá mí ta ni.

(3) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt álló
har ma dik or szág be li ál lam pol gár csak az el ren de lõ ha tó -
ság kü lön en ge dé lyé vel utaz hat be a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re.

48.  § (1) A ki uta sí tást el sõ sor ban vissza fo ga dá si egyez -
mény ren del ke zé sei alap ján kell vég re haj ta ni.

(2) A ki uta sí tás vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben
az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár úti ok má nyát el ve he ti, amellyel szem ben kü lön jog -
or vos lat nak nincs he lye.

(3) A ki uta sí tás vég re haj tá sát a ki uta sí tás fel té te le i nek
biz to sí tá sá ig, így kü lö nö sen az úti ok mány, ví zum, me net -
jegy be szer zé sé ig fel le het füg gesz te ni. A fel füg gesz tést
el ren de lõ vég zés el len nincs he lye jog or vos lat nak.

A bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtása

49.  § (1) A bí ró ság ál tal el ren delt ki uta sí tást az ide gen -
ren dé sze ti ha tó ság hajt ja vég re.

(2) A jog erõs ki uta sí tás vég re haj tá sa ér de ké ben a bí ró -
ság, il let ve a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ha la dék ta la nul
ér te sí ti az ide gen ren dé sze ti ha tó sá got.

(3) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ér te sí tés alap ján ren de li el a ki uta sí tás vég -
re haj tá sát.

A kiutasítás költségeinek viselése

50.  § (1) A ki uta sí tás vég re haj tá sá nak költ sé ge it a ki uta -
sí tott vagy – a ki uta sí tott ren del ke zé sé re álló anya gi fe de -
zet hi á nyá ban – a meg hí vó vi se li.

(2) A ki uta zás költ sé ge i nek biz to sí tá sa ér de ké ben a har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár bir to ká ban lévõ menet -
jegyet vagy – ha az anya gi fe de zet más ként nem biz to sít -
ha tó – a me net jegy meg vá sár lá sá hoz, va la mint az úti ok -
mány be szer zé sé hez szük sé ges pénz össze get az el já ró
 hatóság le fog lal hat ja, amely el len jog or vos lat nak nincs
he lye.
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(3) Ha a ki uta zá si kö te le zett ség azért nem tel je sít he tõ,
mert sem a ki uta sí tott, sem a meg hí vó nem ren del ke zik
meg fe le lõ anya gi fe de zet tel, a ki utaz ta tás költ sé gét a ki -
uta sí tás vég re haj tá sát el ren de lõ ha tó ság meg elõ le ge zi.

(4) A (3) be kez dés sze rint meg elõ le ge zett ki utaz ta tá si
költ sé get kö te les meg té rí te ni:

a) a ki uta sí tott;
b) meg hí vás ese tén a meg hí vó;
c) a mun kál ta tó, ha a ki uta sí tást a 43.  § (2) be kez dés

d) pont ja alap ján ren del ték el;
d) a ku ta tó szer ve zet, ha a be uta zás ra ku ta tá si cél ból ke -

rült sor, és a ki uta sí tást a 43.  § (2) be kez dés b) vagy
c) pont ja alap ján ren del ték el.

(5) A ku ta tó szer ve zet (4) be kez dés d) pont sze rin ti fe le -
lõs sé ge a fo ga dá si meg ál la po dás meg szû né sét kö ve tõ hat
hó na pig áll fenn.

A visszairányítás és a kiutasítás elrendelésére,
illetve végrehajtására vonatkozó tilalom

51.  § (1) A vissza irá nyí tás, il let ve a ki uta sí tás nem ren -
del he tõ el és nem hajt ha tó vég re olyan or szág te rü le té re,
amely az érin tett te kin te té ben nem mi nõ sül biz ton sá gos
szár ma zá si vagy biz ton sá gos har ma dik or szág nak, így kü -
lö nö sen, ahol a har ma dik or szág be li ál lam pol gár faji, val -
lá si, nem ze ti ho va tar to zá sa, egy meg ha tá ro zott tár sa dal mi
cso port hoz tar to zá sa vagy po li ti kai vé le mé nye  miatt ül -
döz te tés ve szé lyé nek len ne ki té ve, to váb bá olyan ál lam te -
rü le té re vagy olyan te rü let ha tá rá ra sem, ahol nyo mós ok -
nál fog va tar ta ni le het at tól, hogy a vissza irá nyí tott, il let ve
a ki uta sí tott har ma dik or szág be li ál lam pol gár ha lál bün te -
tés nek, kín zás nak, ke gyet len, em ber te len, meg alá zó bá -
nás mód nak vagy bün te tés nek len ne ki té ve (non-re fo u le -
ment).

(2) Ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár me ne kült ügyi 
el já rás alatt áll, a vissza irá nyí tás, il let ve a ki uta sí tás csak a
me ne kült ügyi ha tó ság ké rel met el uta sí tó jog erõs és vég re -
hajt ha tó ha tá ro za ta alap ján hajt ha tó vég re.

52.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a non-re fo u le -
ment kö ve tel mé nyét a vissza irá nyí tás, il let ve a ki uta sí tás
el ren de lé sé vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos el já rá sá ban
kö te les vizs gál ni.

(2) A bí ró ság ál tal el ren delt ki uta sí tás vég re haj tá sá nak
ti lal mát a bün te tés-vég re haj tá si bíró ál la pít ja meg.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ki uta sí -
tott köz vet le nül ké re lem mel for dul hat a bün te tés-vég re -
haj tá si bí ró hoz a ki uta sí tá si aka dály meg ál la pí tá sa ér de ké -
ben. Ha a ki uta sí tott a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz cím -
zett ké rel mét az ide gen ren dé sze ti ha tó ság hoz nyújt ja be,
azt – az ide gen ren dé sze ti ha tó ság vé le mé nyé vel ki egé szít -
ve – ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a bün te tés-vég re haj -
tá si bí ró nak.

(4) A bün te tés-vég re haj tá si bíró el já rá sá nak a ki uta sí tás
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van.

Arcképmás és ujjnyomat rögzítése

53.  § (1) A több szö ri el já rás meg aka dá lyo zá sa, va la mint 
a sze mély azo nos ság meg ál la pí tá sa cél já ból a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra kö te le zõ, az ide gen ren dé -
sze ti ki uta sí tást, a ki je lölt he lyen való tar tóz ko dást, a be -
uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat, va la mint ide gen ren dé sze ti
õri ze tet el ren de lõ, il let ve a bí ró sá gi ki uta sí tást vég re haj tó
ha tó ság rög zí ti a har ma dik or szág be li ál lam pol gár arc kép -
má sát, va la mint ujj nyo ma tát.

(2) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár az arc kép má sa,
va la mint az ujj nyo ma ta rög zí té sét tûr ni kö te les.

Az õrizet

54.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a ki uta sí tás vég re -
haj tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben ide gen ren dé sze ti õri zet -
be ve he ti azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt, aki

a) a ha tó ság elõl el rej tõ zött, vagy a ki uta sí tás vég re haj -
tá sát más mó don aka dá lyoz za;

b) a tá vo zást meg ta gad ja, vagy más ala pos ok  miatt fel -
te he tõ, hogy a ki uta sí tás vég re haj tá sát kés lel te ti vagy meg -
hi ú sít ja;

c) a kö te le zõ tar tóz ko dás ra ki je lölt he lyen az elõ írt
 magatartási sza bá lyo kat sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér -
tet te;

d) a szá má ra elõ írt meg je le né si kö te le zett sé gét fel szó lí -
tás ra sem tel je sí tet te, és ez zel aka dá lyoz za az ide gen ren dé -
sze ti el já rás le foly ta tá sát;

e) szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt ki sza -
bott sza bad ság vesz tés bün te tés bõl sza ba dult.

(2) Az ide gen ren dé sze ti õri ze tet ha tá ro zat tal kell el ren -
del ni és azt a köz lés sel egy ide jû leg vég re kell haj ta ni.

(3) Az ide gen ren dé sze ti õri zet leg fel jebb het ven két órá -
ra ren del he tõ el, ame lyet az õri zet he lye sze rint ille té kes
he lyi bí ró ság a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ki uta zá -
sá ig, al kal man ként leg fel jebb har minc nap pal, meg -
hosszab bít hat.

(4) Az ide gen ren dé sze ti õri ze tet meg kell szün tet ni, ha
a) a ki uta sí tás vég re haj tá sá nak fel té te lei biz to sí tot tak;
b) nyil ván va ló vá vá lik, hogy a ki uta sí tást nem le het

vég re haj ta ni;
c) az õri zet el ren de lé sé tõl szá mít va hat hó nap el telt.

(5) A (4) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban az õri -
zet idõ tar ta má ba a ki uta sí tást elõ ké szí tõ õri zet idõ tar ta ma
is be le szá mí tan dó.

(6) Az ide gen ren dé sze ti õri zet (4) be kez dés b) és
c) pont ja alap ján tör té nõ meg szün te té se ese tén az õri ze tet
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el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár szá má ra kö te le zõ tar tóz ko dá si he lyet je löl ki.

55.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az ide gen ren dé -
sze ti el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben ki uta sí tást elõ ké szí tõ
õri zet be ve he ti azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt,
aki nek sze mély azo nos sá ga vagy tar tóz ko dá sá nak jog sze -
rû sé ge nem tisz tá zott.

(2) A ki uta sí tást elõ ké szí tõ õri ze tet ha tá ro zat tal kell el -
ren del ni, és azt a köz lés sel egy ide jû leg vég re kell haj ta ni.

(3) A ki uta sí tást elõ ké szí tõ õri zet leg fel jebb het ven két
órá ra ren del he tõ el, ame lyet az õri zet he lye sze rint ille té -
kes he lyi bí ró ság a har ma dik or szág be li ál lam pol gár sze -
mély azo nos sá gá nak vagy tar tóz ko dá sa jog sze rû sé gé nek
tisz tá zá sá ig, de leg fel jebb har minc na pig meg hosszab bít -
hat.

56.  § (1) Kis ko rú har ma dik or szág be li ál lam pol gár ral
szem ben ide gen ren dé sze ti vagy ki uta sí tást elõ ké szí tõ õri -
zet (a továb biak ban együtt: õri zet) nem ren del he tõ el.

(2) Az õri ze tet azon nal meg kell szün tet ni, ha el ren de lé -
sé nek oka meg szûnt.

A kifogás

57.  § (1) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár az õri zet
el ren de lé sé re irá nyu ló el já rás fel füg gesz té sét nem kér he ti.

(2) Az õri ze tet el ren de lõ ha tá ro zat el len az õri zet be vett
har ma dik or szág be li ál lam pol gár – jog or vos lat ként, tör -
vénysértésre hi vat ko zás sal – az õri zet el ren de lé sé tõl szá -
mí tott het ven két órán be lül ki fo gás sal él het.

(3) Az õri zet be vett har ma dik or szág be li ál lam pol gár ki -
fo gás sal él het, amennyi ben az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a
60–61.  §-ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta.

(4) A ki fo gást az õri zet vég re haj tá sá nak he lye sze rint
ille té kes he lyi bí ró ság bí rál ja el.

(5) A bí ró ság dön té se alap ján
a) a tör vénysértõ õri ze tet azon nal meg kell szün tet ni;
b) az el mu lasz tott in téz ke dést pó tol ni kell, il let ve a jog -

sér tõ ál la po tot meg kell szün tet ni.

(6) A bí ró ság
a) a (2) be kez dés sze rin ti ki fo gást ha la dék ta la nul, de

leg ké sõbb az õri zet het ven két órán túli meg hosszab bí tá sá -
val egy ide jû leg,

b) a (3) be kez dés sze rin ti ki fo gást nyolc na pon be lül
bí rál ja el.

Az õrizet bírósági meghosszabbítása

58.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az õri zet het ven -
két órán túli meg hosszab bí tá sát az el ren de lés tõl szá mí tott

hu szon négy órán be lül in dít vá nyoz hat ja a he lyi bíró -
ságnál.

(2) A bí ró ság az ide gen ren dé sze ti õri ze tet al kal man ként 
leg fel jebb har minc nap pal hosszab bít hat ja meg. Az ide -
gen ren dé sze ti õri zet to váb bi har minc nap pal tör té nõ meg -
hosszab bí tá sát az ide gen ren dé sze ti ha tó ság in dít vá nyoz -
hat ja a bí ró ság nál úgy, hogy az in dít vány a meg hosszab bí -
tás ese dé kes sé gé nek nap ját meg elõ zõ nyolc mun ka na pon
be lül a bí ró ság hoz meg ér kez zen.

(3) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az in dít vá nyát meg in -
do kol ja.

A bírósági eljárás közös szabályai

59.  § (1) A bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sá val, va la mint az
õri zet meg hosszab bí tá sá val kap cso la tos el já rá sá ban
egyes bí ró ként jár el, és vég zés sel ha tá roz.

(2) Ha a bí ró ság a ki fo gást vagy az in dít ványt el uta sí tot -
ta, ugyan azon ala pon újabb ki fo gás vagy in dít vány elõ ter -
jesz tésének nincs he lye.

(3) A bí ró sá gi el já rás so rán a har ma dik or szág be li ál -
lam pol gárt csak jogi kép vi se lõ kép vi sel he ti.

(4) A bí ró ság a har ma dik or szág be li ál lam pol gár szá má -
ra ügy gond no kot ren del ki, ha a har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár a ma gyar nyel vet nem is me ri és kép vi se le té rõl
meg ha tal ma zott út ján nem tud gon dos kod ni.

(5) Az õri zet het ven két órán túli bí rói meg hosszab bí tá -
sa kor min den eset ben, a ki fo gás sal és az õri zet to váb bi
meg hosszab bí tá sá val kap cso la tos el já rás ban az õri zet be
vett ké rel mé re sze mé lyes meg hall ga tást kell tar ta ni.

(6) A meg hall ga tást az õri zet he lyén és a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár jogi kép vi se lõ je tá vol lé té ben is meg
le het tar ta ni.

(7) A meg hall ga tást a bí ró ság mel lõz he ti, ha a har ma dik
or szág be li ál lam pol gár a meg je le nés re fek võ be teg-gyógy -
in té zet ben tör té nõ ápo lá sa  miatt kép te len, il let ve ha a ki fo -
gás vagy az in dít vány nem a jo go sult tól szár ma zik.

(8) A meg hall ga tá son a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár, il let ve az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a bi zo nyí té ka it
írás ban elõ ter jeszt he ti vagy szó ban elõ ad hat ja. A je len le -
võk nek mó dot kell adni arra, hogy a bi zo nyí té ko kat meg is -
mer jék. Ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár vagy az in -
dít vá nyo zó ide gen ren dé sze ti ha tó ság kép vi se lõ je nem je -
lent meg, de az ész re vé te lét írás ban be nyúj tot ta, azt a bí ró -
ság is mer te ti.

(9) A bí ró ság ha tá ro za tát az érin tett har ma dik or szág be li 
ál lam pol gár ral és az ide gen ren dé sze ti ha tó ság gal kell kö -
zöl ni. Ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár nak meg ha tal -
ma zott jogi kép vi se lõ je van, vagy szá má ra ügy gond no kot
je löl tek ki, a ha tá ro za tot vele is kö zöl ni kell. A ha tá ro za tot
ki hir de tés út ján kell kö zöl ni, és azt az írás ba fog la lást
köve tõen nyom ban kéz be sí te ni is kell.
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(10) A bí ró ság ha tá ro za ta el len to váb bi jog or vos lat nak
nincs he lye.

(11) A bí ró sá gi el já rás tár gyi költ ség men tes.

Az õrizet végrehajtása

60.  § (1) Az õri zet ben lévõ har ma dik or szág be li ál lam -
pol gárt jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl anya nyel vén vagy az
ál ta la is mert más nyel ven tá jé koz tat ni kell.

(2) Az õri ze tet el ren de lõ ha tó ság a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár ké rel mé re, vagy ha két ol da lú kon zu li egyez -
mény ezt kö te le zõ vé te szi, az ide gen ren dé sze ti õri zet be
vé tel rõl vagy a ki je lölt he lyen való tar tóz ko dás kö te le zett -
sé gé rõl, il let ve az õri zet idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sá -
ról kö te les a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter út ján, ké se de -
lem nél kül ér te sí te ni a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
ma gyar or szá gi kon zu li vagy dip lo má ci ai kép vi se le tét el lá -
tó szer vet. Amennyi ben a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár kon zu li kép vi se le te nem biz to sí tott, az ér te sí tést a kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek kell to váb bí ta ni.

(3) Az õri zet be vé telt el ren de lõ ha tó ság nak ide ig le nes
in téz ke dés ként ha la dék ta la nul gon dos kod nia kell az õri -
zet be vett har ma dik or szág be li ál lam pol gár fel ügye let nél -
kül ma radt vagy el tar tott csa lád tag ja el he lye zé sé rõl, il let -
ve õri zet le nül ha gyott ér ték tár gya i nak biz ton ság ba he lye -
zé sé rõl.

61.  § (1) Az õri ze tet az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az erre
a cél ra ki je lölt he lyen fo ga na to sít ja.

(2) Az õri zet vég re haj tá sa so rán a fér fi a kat a nõk tõl el
kell kü lö ní te ni.

(3) Az õri zet ben lévõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár
jo go sult:

a) el he lye zés re, élel me zés re, sa ját ru há zat vi se lé sé re
– szük ség ese tén az év szak nak meg fe le lõ ru há zat ra –,
 valamint – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – egész -
ség ügyi el lá tás ra;

b) kép vi se lõ jé vel, il let ve a kon zu li kép vi se le te tag já val 
el len õr zés nél kü li, va la mint hoz zá tar to zó já val el len õr zés
mel let ti kap cso lat tar tás ra;

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint cso -
mag át vé te lé re és kül dé sé re, le ve le zés foly ta tá sá ra és lá to -
ga tó fo ga dá sá ra;

d) az élel me zé sé nek sa ját költ sé gén tör té nõ ki egé szí té -
sé re;

e) val lá sá nak gya kor lá sá ra;

f) a ren del ke zés re álló köz mû ve lõ dé si le he tõ sé gek
igény be vé te lé re;

g) ki fo gás, ké rés, pa nasz, köz ér de kû be je len tés meg té -
te lé re;

h) napi leg alább egy óra idõ tar ta mú sza bad le ve gõn tar -
tóz ko dás ra.

(4) Az õri zet ben lévõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár
kö te les:

a) az õri zet vég re haj tá sá ra szol gá ló lé te sít mény rend jét
meg tar ta ni, az ez zel össze füg gõ uta sí tá sok nak ele get
 tenni;

b) olyan ma ga tar tást ta nú sí ta ni, amely a töb bi õri zet ben 
lévõ sze mély jo ga it nem sér ti, nyu gal mát nem za var ja;

c) az ál ta la hasz nált he lyi sé gek tisz tán tar tá sá ban dí ja -
zás nél kül köz re mû köd ni;

d) a sze mé lyét érin tõ vizs gá la tok nak ma gát alá vet ni, a
ru há zat át vizs gá lá sát és a bir tok ban nem tart ha tó sze mé -
lyes tár gyak el vé te lét tûr ni.

A kijelölt helyen való tartózkodás elrendelése

62.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár ki je lölt he lyen való tar tóz ko dá sát
ren del he ti el, ha

a) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár vissza irá nyí tá sát
vagy ki uta sí tá sát a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi
egyez mény ben vál lalt kö te le zett sé ge  miatt nem le het el -
ren del ni, il let ve vég re haj ta ni;

b) kis ko rú, és vele szem ben õri zet el ren de lé sé nek len ne 
he lye;

c) vele szem ben õri zet el ren de lé sé nek len ne he lye, és
vele együtt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó
kis ko rú gyer me ke az õri zet el ren de lé se ese tén fel ügye let
nél kül ma rad na;

d) az õri zet ha tár ide je le telt, de az õri zet el ren de lé sé re
ala pul szol gá ló ok to vább ra is fenn áll;

e) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár hu ma ni tá ri us
célú tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik;

f) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ki uta sí tás ha tá lya
alatt áll, és a meg él he té sé hez szük sé ges anya gi és lak ha tá si 
fel té te lek kel nem ren del ke zik.

(2) A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben meg kell ha tá roz ni:
a) a kö te le zõ tar tóz ko dás he lyét;
b) a tar tóz ko dás ma ga tar tá si sza bá lya it;
c) ha a tar tóz ko dá si hely nem kö zös sé gi szál lás vagy

be fo ga dó ál lo más, a ha tó ság elõt ti idõ sza kon kén ti meg je -
le nés re való kö te le zést.

(3) A kö te le zõ tar tóz ko dá si he lyet kö zös sé gi szál lá son
vagy be fo ga dó ál lo má son le het ki je löl ni, ha a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár ma gát el tar ta ni nem ké pes, meg fe le lõ 
la kás sal, anya gi fe de zet tel vagy jö ve de lem mel, el tar tás ra
kö te les meg hí vó val, el tar tás ra kö te lez he tõ hoz zá tar to zó -
val nem ren del ke zik.

(4) A kö zös sé gi szál lá son vagy be fo ga dó ál lo má son tör -
té nõ tar tóz ko dás sal össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge -
ket – a hu ma ni tá ri us célú tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del -
ke zõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár ki vé te lé vel – a har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár vi se li.

(5) A ki je lölt he lyen tör té nõ tar tóz ko dás el ren de lé sé re
irá nyu ló el já rás fel füg gesz té sét a har ma dik or szág be li ál -
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lam pol gár nem kér he ti. Az el ren de lõ ha tá ro zat el len mél tá -
nyos sá gi el já rás nak nincs he lye.

(6) A ki je lölt he lyen tör té nõ tar tóz ko dást el ren de lõ ha -
tá ro zat el len a har ma dik or szág be li ál lam pol gár – jog or -
vos lat ként, tör vénysértésre hi vat ko zás sal – ki fo gás sal él -
het. A ki fo gás ra az 57.  § és az 59.  § ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(7) A ki fo gást a bí ró ság nyolc na pon be lül bí rál ja el.

63.  § (1) Ha a kö zös sé gi szál lá son vagy be fo ga dó ál lo má -
son tör té nõ kö te le zõ tar tóz ko dás el ren de lé sé tõl ti zen nyolc
hó nap el telt, de az el ren de lés alap já ul szol gá ló  körülmény a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár nak fel nem ró ha tó ok ból to -
vább ra is fenn áll, a har ma dik or szág be li  állampolgár szá má ra 
más tar tóz ko dá si he lyet kell kije lölni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
ké rel mé re – ki vé te le sen, hu ma ni tá ri us ok ból – en ge dé -
lyez he ti a kö zös sé gi szál lá son vagy be fo ga dó ál lo má son
való to váb bi tar tóz ko dást.

64.  § Az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki nek ki -
je lölt he lyen való tar tóz ko dá sát az ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság el ren del te, az el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó ság hoz -
zá já ru lá sá val – ér vé nyes mun ka vál la lá si en ge déllyel – jo -
go sult arra, hogy ke re sõ te vé keny sé get foly tas son.

A kitoloncolás

65.  § (1) A vissza irá nyí tást, il let ve a ki uta sí tást el ren de -
lõ bí ró sá gi vagy ide gen ren dé sze ti ha tó sá gi ha tá ro za tot ha -
tó sá gi kí sé ret tel (a továb biak ban: ki to lon co lás) kell vég re -
haj ta ni, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár

a) szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt ki sza -
bott sza bad ság vesz tés bün te tés bõl sza ba dult;

b) ide gen ren dé sze ti õri zet alatt áll;
c) ki uta zá sá nak el len õr zé se a nem zet biz ton ság, nem -

zet kö zi szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett ség ér vé nye sí té se,
il let ve a köz biz ton ság vagy a köz rend vé del me ér de ké ben
szük sé ges.

(2) A ki to lon co lás ról az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tást, il let -
ve a bí rói ki uta sí tás vég re haj tá sát el ren de lõ ha tá ro zat ban kell
ren del kez ni, egyéb eset ben kü lön ha tá ro zat tal kell el ren del ni.

(3) Más schen ge ni ál lam ille té kes ha tó sá ga ál tal ho zott
ki to lon co lá si ha tá ro zat alap ján az ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó har ma dik
or szág be li ál lam pol gárt ki to lon col hat ja, amennyi ben ki to -
lon co lá sát

a) a nem zet biz ton ság vagy a köz biz ton ság sú lyos és
tény le ges meg sér té se vagy ve szé lyez te té se,

b) a ha tá ro za tot hozó ál lam tör vénye alap ján leg alább
egy évi sza bad ság vesz tés bün te tés sel fe nye ge tett szán dé -
kos bûn cse lek mény el kö ve té sé ért ki sza bott bí ró sá gi íté let,

c) sú lyos bûn cse lek mény el kö ve té sé nek gya nú ja,
d) a kül föl di ek be lé pé sé re vagy tar tóz ko dá sá ra vo nat -

ko zó jog sza bá lyok sú lyos meg sér té se
 miatt ren del ték el.

(4) A ki to lon co lás sal tör té nõ vég re haj tás el len a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár vég re haj tá si ki fo gást ter jeszt -
het elõ.

(5) A ki to lon co lás sal tör té nõ vég re haj tás el len a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár mél tá nyos sá gi el já rást nem
kez de mé nyez het, a ki to lon co lás vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té sét nem kér he ti.

(6) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a légi úton tör té nõ ki -
uta sí tás cél já ból tör té nõ át szál lí tás ese te i ben biz to sí tott se -
gít ség nyúj tás ról  szóló, 2003. no vem ber 25-i 2003/110/EK
ta ná csi irány elv ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ra kö te les
ál lam ál tal el ren delt ki uta sí tás vég re haj tá sá ban köz re mû -
köd het.

(7) A ki to lon co lást fél be kell sza kí ta ni, ha
a) a ki to lon colt cél or szág ba tör té nõ be uta zá sa meg hi ú -

sult,
b) az a ki to lon colt sür gõs or vo si be avat ko zást igény lõ

ál la po ta  miatt nem hajt ha tó vég re,
c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a ki -

to lon co lás vég re haj tá sá nak más ál lam (a továb biak ban:
fel kért ál lam) te rü le tén tör té nõ biz to sí tá sa ese tén a légi át -
szál lí tás hoz a fel kért ál lam nem já rult hoz zá, vagy vissza -
von ta hoz zá já ru lá sát,

d) a ki to lon colt en ge dély nél kül lé pett be a fel kért ál -
lam te rü le té re az át szál lí tás fo lya mán.

Külföldre utazási tilalom

66.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság kül föld re uta zá si
ti lal mat ren del el az zal a har ma dik or szág be li ál lam pol gár -
ral szem ben, aki nek úti ok má nya vissza tar tá sa ér de ké ben a 
bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság az ide gen -
ren dé sze ti ha tó sá got ér te sí tet te.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés alap ján az ide gen -
ren dé sze ti ha tó ság kül föld re uta zá si ti lal mat el ren de lõ ha -
tá ro za tá ban a har ma dik or szág be li ál lam pol gár úti ok má -
nyát vissza tart ja.

(3) A ha tá ro zat el len nincs he lye jog or vos lat nak.

(4) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a bí ró ság, az ügyész,
 illetve a nyo mo zó ha tó ság kül föld re uta zá si ti la lom fel ol -
dá sa ér de ké ben meg kül dött ér te sí té se alap ján a kül föld re
uta zá si ti lal mat ha la dék ta la nul tör li, és a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár vissza tar tott úti ok má nyát vissza ad ja.

A harmadik országbeli állampolgárok ellenõrzése

67.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az e tör vény ben
meg ha tá ro zott sza bá lyok meg tar tá sát el len õriz he ti.
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(2) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár az el len õr zés kor
fel hí vás ra kö te les úti ok má nyát, tar tóz ko dás ra jo go sí tó
 engedélyét vagy más, sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga -
zol vá nyát fel mu tat ni és át ad ni.

(3) Az el len õr zés so rán a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár nál ta lált, más sze mély ré szé re ki ál lí tott és jog ta la nul
bir tok ban tar tott úti ok mányt a ha tó ság le fog lal ja, és
– amennyi ben nem in dul bün te tõ el já rás – to váb bít ja az azt
ki ál lí tó ál lam ma gyar or szá gi kül kép vi se le té nek, en nek
 hiányában a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter út ján meg kül -
di az azt ki ál lí tó szerv nek.

(4) Azt a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt, aki a
 magyarországi tar tóz ko dás jog sze rû sé gét vagy sze mély -
azo nos sá gát hi telt ér dem lõ en nem tud ja iga zol ni, il let ve az 
e tör vény ben fog lalt sza bá lyo kat meg sér ti, az ide gen ren -
dé sze ti ha tó ság hoz elõ kell ál lí ta ni.

(5) Ha az elõ ál lí tás idõ tar ta ma alatt a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár tar tóz ko dá sá nak jog cí me vagy a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár sze mély azo nos sá ga nem ál la -
pít ha tó meg, a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ral szem -
ben leg fel jebb ti zen két óra idõ tar tam ra vissza tar tás in téz -
ke dést kell al kal maz ni, amely el len pa nasz nak van he lye.

A személykörözés elrendelése

68.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a kö rö zé sét ren -
del he ti el an nak az is me ret len he lyen tar tóz ko dó har ma dik
or szág be li ál lam pol gár nak, aki

a) e fe je zet ben meg ha tá ro zott ide gen ren dé sze ti el já rás
alatt áll;

b) az õri zet bõl meg szö kött vagy az ide gen ren dé sze ti el -
já rás ban szá má ra el ren delt kö te le zõ tar tóz ko dá si he lyet az
elõ írt ma ga tar tá si sza bá lyok meg sze gé sé vel el hagy ta;

c) a jog erõs ki uta sí tás vég re haj tá sá nak nem tett ele get.

(2) A kö rö zést vissza kell von ni, ha az el ren de lé sé nek
oka meg szûnt.

VI. Fejezet

FELELÕSSÉGI SZABÁLYOK

69.  § (1) Har ma dik or szág be li ál lam pol gárt légi vagy
vízi úton, il let ve me net rend sze rint köz le ke dõ já rat tal köz -
úton a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re, il let ve te rü le tén át
más cél ál lam ba szál lí tó fu va ro zó nak a szál lí tást megelõ -
zõen meg kell bi zo nyo sod nia ar ról, hogy a har ma dik
 országbeli ál lam pol gár ren del ke zik-e a be uta zás hoz vagy
át uta zás hoz ér vé nyes úti ok mánnyal.

(2) A har ma dik or szág be li ál lam pol gárt légi vagy vízi
úton, il let ve köz úton vagy vas úton szál lí tó fu va ro zó kö te -
les gon dos kod ni a ha la dék ta lan vissza szál lí tás ról abba az

or szág ba, ahon nan har ma dik or szág be li ál lam pol gár uta sát 
hoz ta, vagy amely kö te les õt be fo gad ni, ha

a) az ál ta la szál lí tott utas Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té -
re tör té nõ be lép te té sét a tör vény ben meg ha tá ro zott va la -
mely fel té tel hi á nya  miatt ta gad ták meg;

b) az ál ta la szál lí tott át uta zó utast más cél ál lam ba tör té -
nõ be lép te té sé nek meg ta ga dá sa  miatt a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le té re vissza irá nyí tot ták; vagy

c) a más cél ál lam ba tör té nõ szál lí tást vál la ló fu va ro zó
meg ta gad ja az ál ta la szál lí tott utas nak a jár mû re tör té nõ
fel vé te lét.

(3) Ha a vissza szál lí tás azon nal nem hajt ha tó vég re, a
vissza szál lí tá sig a har ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz -
ko dá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge ket a fuva -
rozó vi se li.

(4) Ha a fu va ro zó vi tat ja a vissza szál lí tá si, il let ve költ -
ség vi se lé si kö te le zett sé ge fenn ál lá sát, az ide gen ren dé sze ti 
ha tó ság a vissza szál lí tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re és a
költ ség vi se lés re ha tá ro zat tal kö te le zi.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gét nem tel je sí -
tõ fu va ro zót – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – köz -
rend vé del mi bír ság gal kell súj ta ni.

(6) A köz rend vé del mi bír ság meg fi ze té sé nek kö te le -
zett sé ge alól a fu va ro zó ak kor men te sül, ha bi zo nyít ja,
hogy az (1) be kez dés ben fog lalt el len õr zé si kö te le zett sé -
gé nek a tõle el vár ha tó gon dos ság gal ele get tett.

70.  § (1) A lé gi fu va ro zót a ha tár for gal mat el len õr zõ ha -
tó ság – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – köz rend vé -
del mi bír ság gal sújt ja, amennyi ben a lé gi fu va ro zó – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét meg -
szeg ve – nem szol gál tat ada tot azok ról az uta sok ról, aki ket 
nem az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má nak vagy va la -
mely schen ge ni ál lam te rü le té rõl szál lít a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le té re.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni ak kor is, ha a lé gi fu va ro zó hi á nyos ada to kat
vagy – az el vár ha tó gon dos ság ta nú sí tá sa hi á nyá ban – va -
lót lan ada tot to váb bít.

71.  § (1) A mun kál ta tó a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár fog lal koz ta tá sát meg elõ zõ en kö te les meg gyõ zõd ni
 arról, hogy a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ren del ke zik 
az e tör vény alap ján ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go -
sí tó en ge déllyel.

(2) A mun kál ta tó há rom mun ka na pon be lül kö te les be -
je len te ni az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nak, amennyi ben a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár az en ge dé lye zett mun ká -
ját nem kez di meg, il let ve a mun ka vég zés a mun ka vál la lá -
si en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül meg szû nik.

(3) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét el mu lasz tó mun kál ta tót
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – köz rend vé del mi
bír ság gal sújt hat ja.
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72.  § A meg hí vó a kö te le zett sé ge el mu lasz tá sá val más -
nak oko zott kárt kö te les meg té rí te ni.

VII. Fejezet

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének
bejelentési kötelezettsége

73.  § (1) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár a szál lás -
he lyét kö te les a kö vet ke zõ ada tok köz lé sé vel az ide gen -
ren dé sze ti ha tó ság nak be je len te ni:

a) a 94.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé sze tes sze mély azo -
no sí tó ada tok;

b) az úti ok mány azo no sí tó ada tai;
c) a szál lás hely címe;
d) a szál lás hely igény be vé te lé nek kez dõ és vár ha tó be -

fe je zõ idõ pont ja;
e) a ví zum vagy tar tóz ko dá si en ge dély szá ma és
f) a be uta zás idõ pont ja, he lye.

(2) A ke res ke del mi szál lás he lyen vagy jogi sze mély ál -
tal fenn tar tott egyéb szál lás he lyen meg szál ló har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
ta i ról a szál lás adó az elõ írt for ma nyom tat vány sze rin ti
nyil ván tar tást (ven dég köny vet) ve zet.

A születés bejelentése

74.  § Ha a há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás -
ra jo go sí tó ví zum mal, há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó ví zum mal, tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del -
ke zõ, il let ve a be ván do rolt vagy le te le pe dett har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
har ma dik or szág be li ál lam pol gár gyer me ke szü le tik,
 ennek té nyét kö te les a kö vet ke zõ ada tok köz lé sé vel be je -
len te ni:

a) a gyer mek 94.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada tai;

b) a gyer mek úti ok má nyá nak azo no sí tó ada tai;
c) a gyer mek szál lás he lyé nek címe vagy lak cí me.

A harmadik országbeli állampolgár személyi
okmányaival kapcsolatos bejelentési kötelezettségek

és hatósági intézkedések

75.  § (1) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö te les úti
ok má nyá nak, va la mint tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dé lyé -
nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát vagy meg sem mi sü lé sét az 
ide gen ren dé sze ti ha tó ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni.
A be je len tés rõl az ide gen ren dé sze ti ha tó ság iga zo lást
 állít ki.

(2) Az el ve szett nek hitt és az er rõl  szóló be je len tés után
meg ta lált úti ok mány ról az ide gen ren dé sze ti ha tó sá got
 haladéktalanul ér te sí te ni kell.

(3) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár úti ok má nyá nak, il let ve tar tóz ko dás ra jo go sí -
tó en ge dé lyé nek kö rö zé sét ren del he ti el, ha az ok mány
hol lé te is me ret len.

(4) Az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült vagy le -
járt úti ok mány he lyett – ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként 
nem ren del ke zik – a har ma dik or szág be li ál lam pol gár
 köteles új úti ok mányt be sze rez ni. A har ma dik or szág be li
ál lam pol gár az új úti ok mány, va la mint az (1) be kez dés ben 
fog lalt – a be je len tés rõl  szóló – iga zo lás vagy a le járt úti
ok mány bir to ká ban hagy hat ja el az or szág te rü le tét.

(5) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nak a kül po li ti ká ért
 felelõs mi nisz ter út ján gon dos kod nia kell a ta lált úti ok má -
nyok nak a ki ál lí tás he lye sze rint jog ha tó ság gal ren del ke zõ 
ál lam kül kép vi se le té re tör té nõ el jut ta tá sá ról.

VIII. Fejezet

A HONTALAN STÁTUSZ MEGÁLLAPÍTÁSA
ÉS A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK

ÚTI OKMÁNNYAL ELLÁTÁSA

Hontalanság megállapítására irányuló eljárás

76.  § (1) A hon ta lan ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén jog sze rû en tar tóz ko dó ké -
rel me zõ ál tal az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nál be nyúj tott
ké re lem re in dul, ame lyet a hon ta lan kén ti el is me ré sét kérõ
(a to váb bi ak ban: ké rel me zõ) szó ban vagy írás ban ter jeszt -
het elõ.

(2) A szó ban elõ ter jesz tett ké rel met az ide gen ren dé sze ti 
ha tó ság kö te les jegy zõ könyv be fog lal ni.

(3) A ké re lem elõ ter jesz tésekor a ké rel me zõt az ide gen -
ren dé sze ti ha tó ság tá jé koz tat ja el já rá si jo ga i ról, kö te le -
zett sé ge i rõl, a kö te le zett ség meg sze gé sé nek jog kö vet kez -
mé nye i rõl és a ki je lölt szál lás hely rõl.

(4) A tá jé koz ta tás tu do má sul vé te lét jegy zõ könyv ben
kell rög zí te ni.

77.  § (1) A ké rel me zõ az el já rás ban sze mé lye sen vesz
részt, meg hall ga tá sa kö te le zõ.

(2) A ké rel me zõ az el já rás ban szó ban és írás ban hasz -
nál hat ja az anya nyel vét vagy azt a nyel vet, ame lyet meg -
ért.

(3) A ké rel me zõ nek le he tõ sé get kell biz to sí ta ni, hogy
jogi se gít sé get ve gyen igény be.

78.  § (1) A hon ta lan ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló ké rel -
met ha tá ro zat tal el kell uta sí ta ni, amennyi ben a ké rel me zõ
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a) a 2002. évi II. tör vénnyel ki hir de tett, az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te ke re té ben New York ban, 1954.
szep tem ber 28-án lét re jött, a Hon ta lan Sze mé lyek Jog ál lá -
sá ról  szóló Egyez mény 1. cikk 2. be kez dé sé nek ha tá lya alá 
tar to zik, vagy

b) ál lam pol gár sá gát szán dé ko san, a hon ta lan stá tusz
meg szer zé sé nek cél já ból szün tet te meg.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az el já rást meg szün te ti, 
ha a ké rel me zõ

a) meg hal;
b) ké rel mét írás ban vissza von ja;
c) a sze mé lyes meg hall ga tá son is mé telt írás be li fel hí -

vás ra nem je le nik meg, és tá vol ma ra dá sát ki men te ni nem
tud ja;

d) is me ret len hely re tá vo zott, és ez zel az el já rás le foly -
ta tá sát meg hi ú sí tot ta.

79.  § (1) A hon ta lan ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás
so rán a ké rel me zõ nek a hon ta lan sá gát iga zol nia vagy va ló -
szí nû sí te nie kell, kü lö nö sen:

a) a szü le té si he lye,
b) a ko ráb bi la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye, to váb bá
c) a csa lád tag jai, il let ve szü lei ál lam pol gár sá ga

sze rin ti ál lam vo nat ko zá sá ban.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rás ban – ké re lem re – az
ide gen ren dé sze ti ha tó ság a ma gyar kül kép vi se le tek út ján
igaz ga tá si se gít sé get nyújt.

80.  § (1) A hon ta lan ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás
so rán ho zott ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs he lye.

(2) A ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán ti ke re se tet a 
ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság nál kell be nyúj ta ni. A ha tó ság a ke -
re se tet az ügy ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la dék -
ta la nul meg kül di a bí ró ság nak.

(3) A ke re set rõl a per ben ki zá ró la gos ille té kességgel el -
já ró Fõ vá ro si Bí ró ság – a ke re set le vél be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott – ki lenc ven na pon be lül dönt. A tár gya lá son a ké rel -
me zõt sze mé lye sen is meg kell hall gat ni. A sze mé lyes
meg hall ga tás ak kor mel lõz he tõ, ha a ké rel me zõ a meg -
adott lak cím rõl nem idéz he tõ, il let ve is me ret len hely re tá -
vo zott. A bí ró ság a ha tá ro za tot meg vál toz tat hat ja.

(4) A hon ta lan ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás tár -
gyi költ ség men tes.

81.  § Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Me ne kült ügyi
Fõ biz tos sá gá nak kép vi se lõ je a hon ta lan ság meg ál la pí tá sá -
ra irá nyu ló el já rás ban, an nak bár mely sza ka szá ban részt
ve het. En nek ke re té ben

a) je len le het a ké rel me zõ meg hall ga tá sán;
b) a ké rel me zõ nek igaz ga tá si se gít sé get nyújt hat;
c) be te kint het az el já rás ira ta i ba, azok ról má so la tot ké -

szít het;

d) az ide gen ren dé sze ti ha tó ság meg kül di ré szé re a köz -
igaz ga tá si, il let ve a bí ró sá gi ha tá ro za tot.

A harmadik országbeli állampolgárok
 úti okmánnyal ellátása

82.  § A Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le te úti ok mányt 
ad ki egy sze ri uta zás ra an nak a be ván do rolt, il let ve le te le -
pe dett har ma dik or szág be li ál lam pol gár nak, aki nek kül föl -
dön el ve szett vagy meg sem mi sült úti ok má nya kül föl dön
nem vagy csak arány ta lan ne héz sé gek árán pó tol ha tó, és
 emiatt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ vissza té ré -
sé re nincs le he tõ ség.

83.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a be ván do rolt,
 illetve a le te le pe dett har ma dik or szág be li ál lam pol gárt
– ké rel mé re, kül föld re uta zás cél já ból – a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le té re vissza té rés re jo go sí tó úti ok mánnyal lát -
hat ja el, ha szár ma zá si or szá ga ér vé nyes úti ok má nyá val
nem ren del ke zik, és az raj ta kí vül álló ok ból nem pótol -
ható.

(2) Az úti ok mány a ki ál lí tás tól szá mí tott egy évig ér vé -
nyes.

84.  § Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság egy sze ri uta zás ra
 jogosító úti ok mányt ad hat ki a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár ré szé re az ál lan dó tar tóz ko dá si he lye sze rin ti
 országba tör té nõ vissza té ré sé hez, ha el ve szett vagy meg -
sem mi sült úti ok má nya nem pó tol ha tó.

85.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dó hon ta lant – ké rel mé re, kül föld -
re uta zás cél já ból – az ér vé nyes ség ide jén be lül a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ vissza té rés re jo go sí tó úti
ok mánnyal lát ja el.

(2) Az úti ok mány a ki ál lí tás tól szá mí tott egy évig ér vé -
nyes.

86.  § Amennyi ben az ide gen ren dé sze ti ha tó ság ál tal ki -
adott úti ok mánnyal ren del ke zõ har ma dik or szág be li
 állampolgár vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ hon -
ta lan úti ok má nyát a bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó
ha tó ság a bün te tõ el já rás so rán el vet te, vagy an nak vissza -
tar tá sa ér de ké ben az ide gen ren dé sze ti ha tó sá got értesí -
tette, az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az úti ok mányt vissza -
von ja.

IX. Fejezet

AZ ELJÁRÁS KÖZÖS SZABÁLYAI

87.  § (1) A ví zum ké rel met az el já ró ha tó ság a ví zum ki -
adá sá val tel je sí ti, vagy ha tá ro zat tal uta sít ja el.
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(2) A ví zum el já rás ban so ron kí vü li el já rás nak kis ko rú
ké rel me zõ ese tén ak kor van he lye, ha a be uta zás iga zolt
cél ja a kis ko rú gyógy ke ze lé se.

(3) A ví zum el já rás ban az el já ró ha tó ság meg hall gat hat -
ja a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes vagy a cse lek võ kép te len
kis ko rú ké rel me zõt is. A meg hall ga tás so rán tör vényes
kép vi se lõ jé nek, il let ve a tör vényes kép vi se lõ ál tal adott
meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ, nagy ko rú cse lek võ ké pes
sze mély nek is je len kell len nie.

88.  § (1) Az e tör vény ben sza bá lyo zott ké re lem re in dult
el já rá sok ban ké rel me elõ ter jesz tésekor az ügy fél nek az el -
já ró ha tó ság elõtt sze mé lye sen meg kell je len nie. A sze mé -
lyes meg je le né si kö te le zett ség tel je sí té sé tõl az el já ró ha tó -
ság el te kint het, ha a ké rel me zõ a meg je le nés re egész sé gi
ál la po ta  miatt kép te len.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá sok ban – a
ví zum el já rás ki vé te lé vel – a ké re lem hi á nyo san tör té nõ be -
nyúj tá sa ese tén a hi ány pót lá si fel hí vást az ügy fél ré szé re
az el já ró ha tó ság azon nal át ad ja.

(3) Azok ban az el já rá si cse lek mé nyek ben, ahol az ügy -
fél sze mé lyes meg je le né se kö te le zõ, nincs he lye elekt ro ni -
kus ügy in té zés nek.

89.  § (1) Az e tör vény ben sza bá lyo zott el já rá sok ban
 hozott dön té se ket – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt el té ré -
sek kel – kéz be sí tés út ján kell kö zöl ni.

(2) A je len levõ ügy fél elõtt az anya nyel vén vagy az ál -
ta la ér tett más ide gen nyel ven szó ban is kö zöl ni kell

a) a ha tá ro za tot;

b) a bí ró ság nak a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra
irá nyu ló el já rás ban ho zott ha tá ro za tát;

c) az õri zet tör vényességének bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
és meg hosszab bí tá sa tár gyá ban ho zott bí ró sá gi határo -
zatot.

(3) A köz lés té nyét és idõ pont ját jegy zõ könyv be kell
fog lal ni, és azt az ügy fél lel alá kell írat ni.

(4) Ha az ügy fél is me ret len he lyen tar tóz ko dik – az
(5) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – a ha tá ro zat és a vég zés
köz lé se hir det mé nyi úton tör té nik. Kéz be sí té si ügy gond -
nok ki ren de lé sé nek nincs he lye.

(5) Az ön ál ló be uta zá si és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de -
lõ ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott hon la pon kell köz zé ten ni.

90.  § (1) Ha e tör vény a ha tá ro zat tal szem be ni fel leb be -
zést ki zár ja, új ra fel vé te li el já rás nak és mél tá nyos sá gi el já -
rás nak sincs he lye.

(2) Az e tör vény ben sza bá lyo zott el já rá sok ban a má sod -
fo kon el já ró ha tó ság ál tal ho zott el sõ fo kú vég zé sek kel
szem ben nincs he lye fel leb be zés nek.

91.  § (1) A ví zum el já rás ban a for dí tá si és tol má cso lá si
költ sé get, to váb bá a jel tol má cso lás költ sé gét (a továb biak -
ban: az anya nyelv hasz ná la tá val kap cso la tos költ ség) a ké -
rel me zõ vi se li.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en az e tör -
vény ben sza bá lyo zott ké re lem re in dult el já rá sok ban a
dön tés köz lé sé vel fel me rü lõ anya nyelv hasz ná la tá val kap -
cso la tos költ sé ge ket az el já ró ha tó ság vi se li, az egyéb el já -
rá si cse lek mé nyek el vég zé sé vel fel me rü lõ, az anya nyelv
hasz ná la tá val kap cso la tos költ sé get a ké rel me zõ vi se li.

(3) Az e tör vény ben sza bá lyo zott hi va tal ból in dult el já -
rá sok ban az anya nyelv hasz ná la tá val kap cso la tos költ sé -
get az el já ró ha tó ság vi se li.

92.  § Az e tör vény ben sza bá lyo zott hi va tal ból in dult el -
já rás so rán – ha laszt ha tat lan eset ben – tol má csot az el já ró
ha tó ság ki ren de lõ vég zés hi á nyá ban is igény be ve het a ha -
tó ság és a tol mács kö zött lét re jött szer zõ dés alap ján.

X. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK
ADATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

93.  § Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik ország -
beli ál lam pol gár e tör vény alap ján nyil ván tar tott sze mé -
lyes ada ta it sze mély azo no sí tás, az ok má nyok hi te les sé gé -
nek el len õr zé se, a jog sze rû tar tóz ko dás idõ tar ta má nak
meg ál la pí tá sa, il let ve a pár hu za mos el já rá sok meg aka dá -
lyo zá sa cél já ból a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar -
tás ban  kezeli.

94.  § A köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás az ide -
gen ren dé sze ti rész nyil ván tar tá sok ha tá lya alá tar to zó sze -
mé lyek kö vet ke zõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it
(a továb biak ban: ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok)
tar tal maz za:

a) csa lá di és utó név (ne vek);
b) szü le té si csa lá di és utó név (ne vek);
c) elõ zõ csa lá di és utó név (ne vek);
d) szü le té si hely és idõ;
e) nem;
f) any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve (utó ne vei);
g) ál lam pol gár ság (ál lam pol gár sá gok) vagy hon ta lan

stá tusz.

Idegenrendészeti résznyilvántartások

95.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a ví zum irán ti ké -
re lem és a ki adott ví zum, il let ve ví zu mot he lyet te sí tõ en -
ge dély (a továb biak ban e §-ban együtt: ví zum) alap ján a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:
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a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az arc kép más;
c) az úti ok mány azo no sí tó ada tai;
d) a be uta zás cél ja és a tar tóz ko dás ter ve zett idõtar -

tama;
e) a be uta zá sá hoz és tar tóz ko dá sá hoz szük sé ges fel té -

te le ket iga zo ló ok ira tok ban sze rep lõ ada tok;
f) a ví zum ki adá sa vagy meg hosszab bí tá sa irán ti ké re -

lem el uta sí tá sá nak, va la mint a ví zum vissza vo ná sá nak té -
nye és azok in do ka;

g) a ki adott (meg hosszab bí tott) ví zum szá ma, ér vé -
nyes sé gi ide je, va la mint a te rü le ti ér vé nyes sé gé re vo nat -
ko zó adat;

h) a be- és ki uta zás ide je, a ha tár át lé pés he lye;
i) a szál lás hely címe.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság ví zum ké re lem el uta sí tá sa ese tén
an nak idõ pont já tól, a ki adott (meg hosszab bí tott) ví zum
ese tén an nak ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát, il let ve vissza -
vo ná sát kö ve tõ öt évig ke ze li.

96.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a tar tóz ko dá si en -
ge dély irán ti ké re lem és a ki adott tar tóz ko dá si en ge dély
alap ján a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada -
ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az arc kép más;
c) az úti ok mány azo no sí tó ada tai;
d) a tar tóz ko dás cél ja és ter ve zett idõ tar ta ma;
e) a be uta zá sá hoz és tar tóz ko dá sá hoz szük sé ges fel té -

te le ket iga zo ló ok ira tok ban sze rep lõ ada tok;
f) a tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sa vagy meg hosszab bí -

tá sa irán ti ké re lem el uta sí tá sá nak, va la mint a tar tóz ko dá si
en ge dély vissza vo ná sá nak té nye, azok in do ka;

g) a ki adott (meg hosszab bí tott) tar tóz ko dá si en ge dély
szá ma, so ro zat szá ma, ér vé nyes sé gi ide je;

h) az elsõ be uta zás és az utol só ki uta zás idõ pont ja;
i) a szál lás hely címe.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a tar tóz ko dá si en ge dély irán ti ké re -
lem el uta sí tá sa ese tén an nak idõ pont já tól, a ki adott (meg -
hosszab bí tott) tar tóz ko dá si en ge dély ese tén an nak ér vé -
nyes sé gi ide jé nek le jár tát, il let ve vissza vo ná sát kö ve tõ öt
évig ke ze li.

97.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a meg hí vó, to váb -
bá a meg hí vott har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö vet ke -
zõ ada ta it ke ze li:

a) a meg hí vó ter mé sze tes sze mély ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada tai, il let ve a meg hí vó jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet meg ne ve zé se;

b) a meg hí vó ter mé sze tes sze mély lak cí me, il let ve a
meg hí vó jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ szer ve zet szék he lye (te lep he lye);

c) a meg hí vott har ma dik or szág be li ál lam pol gár ter mé -
sze tes sze mély azo no sí tó ada tai;

d) a kö te le zett ség vál la lás idõ tar ta ma;
e) a ha tó sá gi hoz zá já ru lás sal el lá tott meg hí vó le vél sor -

szá ma;
f) a ha tó sá gi hoz zá já ru lás meg ta ga dá sá nak té nye és an -

nak in do ka.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a kö te le zett ség vál la lás meg szû né -
sét kö ve tõ öt évig ke ze li.

98.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az ide ig le nes tar -
tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás alap ján a har ma dik ország -
beli ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az arc kép más;
c) az úti ok mány azo no sí tó ada tai;
d) az ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás ki ál lí -

tá sá nak in do ka;
e) az ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás meg -

hosszab bí tá sa, va la mint a vissza vo ná sá nak té nye, azok in -
do ka;

f) a ki adott (meg hosszab bí tott) ide ig le nes tar tóz ko dás -
ra jo go sí tó iga zo lás szá ma, so ro zat szá ma, ér vé nyes sé gi
ide je;

g) a szál lás hely címe.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a ki adott (meg hosszab bí tott) ide ig -
le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás ér vé nyes sé gi ide jé -
nek le jár tát, il let ve vissza vo ná sát kö ve tõ öt évig ke ze li.

99.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a ki adott be ván -
dor lá si en ge dély és le te le pe dé si en ge dély, va la mint ide ig -
le nes le te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si en ge dély 
vagy EK le te le pe dé si en ge dély irán ti ké re lem és ki adott
ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si en -
ge dély vagy EK le te le pe dé si en ge dély alap ján a har ma dik
or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az arc kép más;
c) az úti ok mány azo no sí tó ada tai;
d) az en ge dé lyek ki adá sá hoz szük sé ges fel té te le ket

iga zo ló ok ira tok ban sze rep lõ ada tok;
e) az en ge dé lyek ki adá sa irán ti ké re lem el uta sí tá sá nak

vagy vissza vo ná sá nak té nye, azok in do ka;
f) a ki adott (meg hosszab bí tott) en ge dé lyek szá ma, so -

ro zat szá ma, ér vé nyes sé gi ide je;
g) az elsõ be uta zás és a vég le ges ki uta zás idõ pont ja;
h) a lak cím;
i) a sze mé lyi azo no sí tó;
j) a sze mély azo no sí tó iga zol vány ok mány szá ma.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság az en ge dé lyek irán ti ké re lem el uta -
sí tá sa ese tén an nak idõ pont já tól, il let ve a jog ál lás meg szû -
né sé tõl szá mí tott húsz évig ke ze li.
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100.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az úti ok mány
el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát vagy meg sem mi sü lé sét be je -
len tõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it
ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az el ve szett ként, el tu laj do ní tott ként vagy meg sem -

mi sült ként be je len tett úti ok mány tí pu sa és azo no sí tó
 adatai;

c) a be je len tés idõ pont ja;
d) az elsõ be uta zás he lye, ide je;
e) a szál lás hely címe, lak cím;
f) a be je len tést fel ve võ szerv meg ne ve zé se;
g) a tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás szá ma, érvényes -

sége és a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se;
h) az új úti ok mány tí pu sa, szá ma és ér vé nyes sé ge.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada to kat az úti ok mány meg ta lá lá sá ig,
 ennek hi á nyá ban a be je len tés tõl szá mí tott öt évig ke ze li.

101.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gár szál lás he lyé nek, la kó he lyé nek be je -
len té sé vel össze füg gõ kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) a be je lent ke zés, ki je lent ke zés idõ pont ja;
c) a szál lás hely címe, lak cím.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada to kat a szál lás hely, la kó hely be je len té -
sé tõl, il let ve a ven dég könyv le adá sá tól szá mí tott öt évig
ke ze li.

102.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra kö te le zett, a ki je lölt he -
lyen tar tóz ko dás ra kö te le zett, az ide gen ren dé sze ti ki uta sí -
tás, bí rói ki uta sí tás, a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom, va -
la mint ide gen ren dé sze ti õri zet ha tá lya alatt álló har ma dik
or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az arc kép más és az ujj nyo mat;
c) az el ren de lõ szerv meg ne ve zé se, az el ren de lõ ha tá -

ro zat szá ma;
d) az in téz ke dés, kö te le zés el ren de lõ ha tá ro zat sze rin ti

jog alap ja, ha tár ide je vagy idõ tar ta ma;
e) az ide gen ren dé sze ti vagy bí rói ki uta sí tás ha tá lya

alatt álló ujj nyo ma ta.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a légi úton tör té nõ ki -
uta sí tás cél já ból tör té nõ át szál lí tás ese te i ben biz to sí tott se -
gít ség nyúj tás ké ré se, il let ve en ge dé lye zé se cél já ból a har -
ma dik or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke zel he ti:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) az úti ok mány tí pu sa, szá ma és ér vé nyes sé ge;
c) a ki uta sí tás vég re haj tá sá hoz igény be vett lé gi já rat

(-já ra tok) ada tai (já rat szám, in du lá si és ér ke zé si hely, az
in du lás és ér ke zés ide je);

d) a ha tó sá gi kí sé ret in do kolt sá ga;

e) az or vo si el lá tás ra, azo no sít ha tó jár vá nyos be teg ség -
re vo nat ko zó ada tok;

f) a ko ráb bi si ker te len ki uta sí tá si kí sér le tek re vo nat ko -
zó ada tok.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a kö te le zés vagy a ti la lom meg szû -
né sét kö ve tõ öt évig ke ze li.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság az át szál lí tás kez de mé nye zé sét kö -
ve tõ öt évig ke ze li.

103.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a kül föld re uta -
zá si ti la lom ha tá lya alatt álló har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) a kül föld re uta zá si ti lal mat kez de mé nye zõ szerv

meg ne ve zé se.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a ti la lom meg szû né sé ig ke ze li.

104.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a nem zet kö zi
szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se cél já ból
a Ma gyar Köz tár sa ság ban õri zet be vett, elõ ze tesen le tar -
tóz ta tott vagy sze mé lyi sza bad sá gá ban bár mely más mó -
don kor lá to zott, to váb bá a rend kí vü li ese mé nyek ben (ha -
lá le set, sú lyos sé rü lés sel járó bal eset stb.) érin tett har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár kö vet ke zõ ada ta it ke ze li:

a) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok;
b) a szál lás hely címe, lak cím;
c) a bün te tõ el já rás ada tai (a bûn cse lek mény tör vényi

mi nõ sí té se és meg ne ve zé se), az el já ró szerv meg ne ve zé se
és ügy szá ma;

d) a rend kí vü li ese mény ada tai, az el já ró szerv meg ne -
ve zé se és ügy szá ma.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság a tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí -
té sé tõl szá mí tott há rom évig ke ze li.

105.  § Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a Dub li ni Egyez -
mény ha té kony al kal ma zá sa ér de ké ben az ujj nyo ma tok
össze ha son lí tá sá ra irá nyu ló „Eu ro dac” lét re ho zá sá ról
 szóló, 2000. de cem ber 11-i, 2725/2000/EK ta ná csi ren de -
let 8. cikk (1) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat ke ze li.

106.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az ide gen ren dé -
sze ti rész nyil ván tar tá sok ból jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból – tör vény ben meg ha tá ro zott
adat kör ben –

a) az igaz ság szol gál ta tá si szer vek,
b) a nyo mo zó ha tó sá gok,
c) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok,
d) a me ne kült ügyi ha tó ság,
e) az adó ha tó sá gok,
f) az ide gen ren dé sze ti el já rás ban köz re mû kö dõ szak ha -

tó sá gok,
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g) a vám ha tó ság,
h) az ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság,
i) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás sal kap cso la -

tos ügyek ben el já ró ha tó ság,
j) a mun ka ügyi ha tó ság,
k) a mun ka vé del mi ha tó ság és
l) a köz egész ség ügyi ha tó ság

ré szé re to váb bít hat ada tot.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat to váb bí tás -
ról az ide gen ren dé sze ti ha tó ság adat to váb bí tá si nyil ván -
tar tást ve zet, amely tar tal maz za, hogy mely szerv nek, mi -
lyen cél ból to váb bí tott ada to kat. Az ide gen ren dé sze ti ha -
tó ság az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban az ada to kat az
adat to váb bí tá sá tól szá mí tott öt évig ke ze li.

(3) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada -
tok kal kap cso la tos tá jé koz ta tás nem zet biz ton sá gi és bûn -
ül dö zé si ér dek bõl meg ta gad ha tó.

(4) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság e tör vény sze rin ti el já -
rá sa so rán ada tot igé nyel het:

a) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból,
b) a bûn tet te sek, a kény szer in téz ke dés, il let ve a bün te -

tõ el já rás alatt ál lók nyil ván tar tá sá ból,
c) a kö rö zé si nyil ván tar tás ból,
d) a mun ka vál la lá si en ge déllyel ren del ke zõk nyil ván -

tar tá sá ból,
e) a cég nyil ván tar tás ból,
f) az egyé ni vál lal ko zói en ge déllyel ren del ke zõk nyil -

ván tar tá sá ból és
g) a köz egész ség ügyi ha tó ság tól.

107.  § (1) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az ide gen ren dé -
sze ti rész nyil ván tar tá sok ból kül föl di bûn ül dö zõ, ha tár õri -
ze ti, ide gen ren dé sze ti és igaz ság szol gál ta tá si szerv nek,
nem zet kö zi szer ve zet nek, il let ve köz vet le nül al kal ma zan -
dó kö zös sé gi jogi ak tus sal lét re ho zott kö zös sé gi szerv nek
köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus vagy nem -
zet kö zi szer zõ dés alap ján – az azok ban meg ha tá ro zott
adat kör ben – to váb bít hat ada tot.

(2) Az ide gen ren dé sze ti ha tó ság az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szer vek tõl, szer ve ze tek tõl köz vet le nül al -
kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus vagy nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján – az azok ban meg ha tá ro zott adat kör ben – ve -
het át ada tot.

108.  § Az e tör vény alap ján ke zelt ada tok – sze mély azo no -
sí tás ra al kal mat lan mó don – sta tisz ti kai cél ból to váb bít ha tók.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

109.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény
a) 2.  § j) pont ja,
b) 9.  § (4)–(5), va la mint (7) be kez dé sei,
c) 10–12.  §-ai,
d) 13.  § (1) be kez dés i) pont ja,
e) 16.  § (1) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum mal

vagy” szö veg rész,
f) 18.  § (2) be kez dé se,
g) 33.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „il let ve be uta zá si

és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ SIS fi gyel mez te tõ jel -
zés” szö veg rész,

h) 42.  § (4) be kez dés a) pont já ban az „il let ve be uta zá si
és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ SIS fi gyel mez te tõ jel -
zés” szö veg rész,

i) 65.  § (3) be kez dé se, va la mint
j) 95.  § (1) be kez dés g) pont já ban a „va la mint a te rü le ti

ér vé nyes sé gé re vo nat ko zó adat” szö veg rész 
a Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok tel jes
körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat ban
meg ha tá ro zott na pon lép ha tály ba.

(3) A Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott na pon e tör vény

a) 14.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„a) tar tóz ko dá si en ge dély át vé te lé re jo go sí tó ví zum,
amely egy sze ri, tar tóz ko dá si en ge dély át vé te le cél já ból
tör té nõ be uta zás ra és leg fel jebb har minc na pos tar tóz ko -
dás ra jo go sít a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén;”;

b) 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § (1) Tar tóz ko dá si en ge dély át vé te lé re jo go sí tó ví -

zu mot az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kap hat, aki -
nek a ré szé re e tör vény alap ján tar tóz ko dá si en ge dély ki -
adá sát en ge dé lyez ték.

(2) A tar tóz ko dá si en ge dély át vé te lé re jo go sí tó ví zum 
ér vény te len, ha a ki adá sa alap já ul szol gá ló tar tóz ko dá si
en ge délyt vissza von ták vagy vissza vo ná sá nak len ne
 helye.

(3) Sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zu mot, il let ve nem ze ti
ví zu mot az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár kap hat, aki
ele get tesz a 13.  § (1) be kez dés a), va la mint c)–i) pont ja i -
ban fog lalt fel té te lek nek.

(4) A sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum, va la mint a
nem ze ti ví zum ki adá sát meg kell ta gad ni, il let ve a ki -
adott ví zu mot vissza kell von ni, ha a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár

a) nem fe lel meg a 13.  § (1) be kez dés a), va la mint c)–i)
pont ja i ban fog lalt va la mely fel té tel nek;

b) a tar tóz ko dá si jo go sult ság meg szer zé se ér de ké ben
az el já ró ha tó ság gal ha mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt.

(5) A sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum, va la mint a nem -
ze ti ví zum irán ti ké re lem, il let ve a ví zum vissza vo ná sa tár -
gyá ban ho zott ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs
 helye.”;
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c) 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) Tar tóz ko dá si en ge délyt – ha e tör vény más -

ként nem ren del ke zik – az a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár kap hat, aki ele get tesz a 13.  § (1) be kez dés a), va la mint
c)–i) pont ja i ban fog lalt fel té te lek nek, és

a) nem ze ti tar tóz ko dá si en ge dély irán ti ké re lem ese tén
ren del ke zik ér vé nyes nem ze ti ví zum mal, il let ve

b) tar tóz ko dá si en ge dély meg hosszab bí tá sa irán ti ké re -
lem ese tén ren del ke zik ér vé nyes tar tóz ko dá si en ge -
déllyel.”;

d) 26.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„(3) Az ön kén tes te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból ki -
adott tar tóz ko dá si en ge dély nem hosszab bít ha tó meg.”

(4) A Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott na pon e tör vény

a) 9.  § (1) be kez dé sé ben az „a), c) és e) pont ja i ban”
szö veg rész he lyé be az „a), va la mint c)–e) pont ja i ban” szö -
veg;

b) 9.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „a), c) vagy
e) pont já ban” szö veg rész he lyé be az „a) vagy c)–e) pont já -
ban” szö veg;

c) 18.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „c)–h) pont ja i ban”
szö veg rész he lyé be a „c)–i) pont ja i ban” szö veg;

d) 26.  § (1) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zu mot”
szö veg rész he lyé be a „tar tóz ko dá si en ge délyt” szö veg;

e) 26.  § (2) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum” szö -
veg rész he lyé be a „tar tóz ko dá si en ge dély” szö veg;

f) 28.  § (1) be kez dé sé ben a „c)–h) pont ja i ban” szö veg -
rész he lyé be a „c)–i) pont ja i ban” szö veg lép.

(5) A Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott na pon e tör vény

a) 9.  § (2) be kez dé se;
b) 19.  § (1) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zu mot, il -

let ve”, va la mint a „tar tóz ko dá si ví zum mal” szö veg rész;
c) 19.  § (2), (4), (5) és (6) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si 

ví zu mot, il let ve” szö veg rész;
d) 19.  § (8) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum mal”

szö veg rész;
e) 19.  § (10) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum, il let -

ve”, va la mint a „tar tóz ko dá si ví zu má nak, il let ve” szö veg -
rész;

f) 20.  § (1) be kez dé sé ben, 21.  § (1) be kez dé sé ben, 22.  § 
(1) be kez dé sé ben, 23. (1) be kez dé sé ben, 24.  § (1) be kez -
dé sé ben, 25.  § (1) be kez dé sé ben, 28.  § (1) be kez dé sé ben a
„tar tóz ko dá si ví zu mot, il let ve” szö veg rész;

g) 20.  § (2) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum mal
vagy” szö veg rész;

h) 20.  § (3) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum mal, il -
let ve” szö veg rész;

i) 20.  § (5) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum, il let -
ve” szö veg rész;

j) 30.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „tar tóz ko dá si ví zu -
má nak” szö veg rész;

k) 30.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „tar tóz ko dá si ví -
zum vagy” szö veg rész;

l) 30.  § (3) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum vagy”
szö veg rész;

m) 35.  § (1) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum mal,”
szö veg rész 
ha tá lyát vesz ti.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény;

b) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2002. évi I. tör vény 308.  § (1) be kez dés
a) pont já ban „a 2001. évi XXXIX. tör vény 98–101.  §-a,”
szö veg rész;

c) az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
57–80.  §-a, az azt meg elõ zõ „NYOLCADIK FEJEZET”
fe je zet cím és „A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá -
ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról” cím,
to váb bá 145.  §-a;

d) a fegy ve res és rend vé del mi szer vek kel össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi I. tör vény
42.  § (1) be kez dé sé ben „a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar -
tóz ko dá sá ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény 90.  §-a
(2) be kez dé sé nek g) pont ja” szö veg rész;

e) a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény és a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XLVI. tör vény 10–31.  §-a, 32.  § a)–f) pont ja, va la mint
32.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ez zel
egy ide jû leg” szö veg rész;

f) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 1.  §-a, a 4.  § (1) be kez dés 2., 4. és 6. pont -
ja, a 13.  § (2) be kez dé sé ben a „vo na ton vagy ha jón” szö -
veg rész, va la mint a 13.  § (3) be kez dé se.

Átmeneti rendelkezések

110.  § (1) Az e tör vény ha tály be lé pé se elõtt ki adott ví -
zum, tar tóz ko dá si en ge dély, ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó iga zo lás az ér vé nyes sé gi ide jén be lül az ab ban fog -
lal tak sze rin ti tar tóz ko dás ra jo go sít.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ki adott be ván dor -
lá si en ge dély, il let ve le te le pe dé si en ge dély az ér vé nyes sé -
gi ide jén be lül az ab ban fog lal tak sze rin ti tar tóz ko dás ra jo -
go sít.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott, jog erõ -
sen el nem bí rált ví zum és tar tóz ko dá si en ge dély irán ti ké -
re lem mel kap cso la tos el já rás ban e tör vény ren del ke zé se it
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kell al kal maz ni, az zal, hogy a tar tóz ko dá si en ge délyt ké -
rel me zõ har ma dik or szág be li ál lam pol gár nyi lat ko za ta
alap ján ké rel mét ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély irán ti
ké re lem nek kell te kin te ni.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott, jog erõ -
sen el nem bí rált le te le pe dé si ké re lem mel kap cso la tos el já -
rás ban – a ké rel me zõ nyi lat ko za ta sze rint – e tör vény nem -
ze ti le te le pe dé si en ge dély re vagy EK le te le pe dé si en ge -
dély re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(5) A har ma dik or szág be li ál lam pol gár ral szem ben
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt el ren delt ki uta sí tást elõ ké -
szí tõ õri zet re e tör vény ki uta sí tá si õri zet re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it, az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt el ren delt
vissza uta sí tá si õri zet re és ide gen ren dé sze ti õri zet re e tör -
vény ide gen ren dé sze ti õri zet re vo nat ko zó ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

Felhatalmazó rendelkezések

111.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de -
let ben sza bá lyoz za:

a) az ide gen ren dé sze ti el já rás so rán, va la mint a szál lás -
hely, il let ve a la kó hely be je len té sé vel, to váb bá a har ma dik 
or szág be li ál lam pol gá rok e tör vény alap ján ke zelt ada ta i -
val kap cso lat ban el já ró ha tó sá go kat, ezek ille té kességét,
va la mint az el já rás rész le tes rend jét;

b) a ví zum ki adó ha tó sá gok ide gen ren dé sze ti fel ada tát,
ha tás kö rét és ille té kességét, a ví zum el já rás rész le tes sza -
bá lya it, a ví zum men tes be uta zás ra és tar tóz ko dás ra jo go sí -
tó ok má nyok kö rét, va la mint a ví zu mok kö te le zõ for má ját;

c) a tar tóz ko dá si en ge dély, az ide ig le nes tar tóz ko dás ra
jo go sí tó iga zo lás, az ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély, a
nem ze ti le te le pe dé si en ge dély és az EK le te le pe dé si en ge -
dély ki ál lí tá sá nak fel té te le it és az ok má nyok for má ját;

d) az ér vé nyes úti ok má nyok kö rét;

e) a hu ma ni tá ri us célú tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sa,
meg hosszab bí tá sa és vissza vo ná sa in dít vá nyo zá sá nak, va -
la mint az ide gen ren dé sze ti és a nem zet biz ton sá gi, il let ve a
bûn ül dö zõ szer vek együtt mû kö dé sé nek rész le tes sza bá -
lya it;

f) a meg hí vó le vél ha tó sá gi zá ra dék kal tör té nõ el lá tá sá -
nak fel té te le it és az el já rás rész le tes sza bá lya it;

g) a ki uta sí tást elõ ké szí tõ, va la mint az ide gen ren dé sze -
ti õri zet és a kö te le zõ tar tóz ko dá si hely lé te sí té sé vel, il let -
ve ki je lö lé sé vel kap cso la tos vég re haj tás sza bá lya it, to váb -
bá az õri zet ben lévõ har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok
egész ség ügyi el lá tá sá nak és tá mo ga tá sá nak rész le tes sza -
bá lya it;

h) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá nak
és tar tóz ko dá sá nak rész le tes köz egész ség ügyi sza bá lya it,
va la mint az egész ség ügyi el lá tás anya gi fe de ze té nek mér -
té két és iga zo lá sá nak sza bá lya it;

i) a fu va ro zó val, va la mint a mun kál ta tó val szem ben
e tör vény alap ján ki szab ha tó bír ság mér té két és ki sza bá sá -
nak rend jét;

j) a ki je lölt he lyen tar tóz ko dás ra kö te le zett sze mély re
vo nat ko zó kö te le zõ ma ga tar tá si sza bá lyo kat;

k) a re pü lõ té ri tran zit te rü le ten tar tóz ko dás ra kö te le zett
har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok el lá tá sá nak szabá -
lyait;

l) a be fo ga dot tak, a kö zös sé gi szál lá son, il let ve be fo ga -
dó ál lo má son tar tóz ko dók és az em ber ke res ke de lem ál do -
za tá vá vált har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok el lá tá sá -
nak, tá mo ga tá sá nak sza bá lya it;

m) a kö zös sé gi szál lás lé te sí té sé nek kö ve tel mé nye it, a
kö zös sé gi szál lás há zi rend jét;

n) a NATO-SOFA Meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó
pol gá ri ál lo mány tag jai és a hoz zá tar to zók be uta zá sá nak és 
tar tóz ko dá sá nak rész le tes sza bá lya it;

o) a tag ál la mok ál tal ho zott ki uta sí tá si ha tá ro za tok el is -
me ré sé nek és vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it;

p) a hon ta lan ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás rész -
le tes sza bá lya it;

q) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok úti ok mánnyal
tör té nõ el lá tá sá nak rész le tes sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ér de kelt mi nisz te rek -
kel egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za:

a) az e tör vény sze rin ti for ma nyom tat vá nyok, ok má -
nyok tar tal mi elõ írásait és mel lék le te it;

b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be- és ki uta zá -
sá val, va la mint tar tóz ko dá sá val, to váb bá a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gá rok ré szé re ki ál lí tás ra ke rü lõ úti ok má -
nyok ki adá sá val kap cso la tos el já rá sok dí ját;

c) a be uta zás hoz és tar tóz ko dás hoz szük sé ges anya gi
fe de zet irány adó mér té két;

d) az ide gen ren dé sze ti el já rás sal össze füg gõ költ sé gek
vi se lé sé nek sza bá lya it;

e) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok ré szé re ki ál lí -
tott úti ok má nyok for má ját.

(3) Fel ha tal ma zást kap a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben a dip lo má ci ai vagy a nem zet kö -
zi jo gon ala pu ló egyéb men tes sé get él ve zõ sze mé lyek ki-
és be uta zá sá val, va la mint tar tóz ko dá sá val kap cso la tos
egyes sza bá lyo kat ren de let tel ha tá roz za meg.

(4) Fel ha tal ma zást kap az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés -
ben – az ide gen ren dé sze ti õri zet és a ki to lon co lás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.

(5) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz egész sé get ve -
szé lyez te tõ be teg sé ge ket ren de let ben ál la pít sa meg.
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(6) Fel ha tal ma zást kap az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg azo kat
az ese te ket, ami kor – a köz biz ton ság és a nem zet biz ton ság
vé del me ér de ké ben – más schen ge ni ál lam ví zum ki adó ha -
tó sá ga a há rom hó na pot meg nem ha la dó tar tóz ko dás ra jo -
go sí tó ví zum ki adá sát meg elõ zõ en a köz pon ti ví zum ha tó -
ság gal egyez tet.

Módosuló rendelkezések

112.  § (1) A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló
1997. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Hõr. tv.) 4.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ 16. pont tal egé szül ki:

„16. lé gi fu va ro zó: az, aki a lé gi köz le ke dés rõl  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dé si te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sult.”

(2) A Hõr. tv. 22.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ha tár õr ség ren dé sze ti fel adat kör ében el lát ja a kö -
vet ke zõ fel ada to kat:]

„f) õrzi a sa ját és a kü lön jog sza bály alap ján ki je lölt ma -
gyar or szá gi ob jek tu mo kat, el há rít ja az ál lam ha tár rend je
és a Ha tár õr ség ál tal õr zött ob jek tu mok el len irá nyu ló erõ -
sza kos cse lek mé nye ket;”

(3) A Hõr. tv. 62.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ha tár õr ség a fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben az
ál ta la tör vény alap ján ke zel he tõ ada to kat ve he ti át:

a) a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ból,
b) a me ne kült ügyi nyil ván tar tás ból,
c) az út le vél ha tó ság köz pon ti nyil ván tar tá sá ból, a kül -

föld re uta zás ban kor lá to zot tak ra vo nat ko zó nyil ván tar tá -
sá ból,

d) a köz pon ti sze mély- és tárgy kö rö zé si nyil ván tar tás ból,
e) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -

ván tar tá sá ból,
f) a bûn ügyi nyil ván tar tá sok ból,
g) a Rend õr ség az Rtv. 90.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -

tá ro zott nyil ván tar tá sa i ból,
h) a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben fog va tar tot tak

nyil ván tar tá sá ból,
i) az ügyész ség bün te tõ el já rá si szak te rü le té nek ügy vi -

te li nyil ván tar tá sá ból,
j) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból,
k) a sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó nak a lé gi köz -

le ke dés rõl  szóló tör vény alap ján ke zelt ada to kat tartal -
mazó adat bá zi sa i ból,

l) a ha tár je lek re vo nat ko zó nyil ván tar tás ból.”

(4) A Hõr. tv. a kö vet ke zõ 65/A.  §-sal egé szül ki:
„65/A.  § (1) A Ha tár õr ség ha tár for ga lom-el len õr zést

vég re haj tó szer ve a ha tár for ga lom-el len õr zés so rán – az
 illegális be ván dor lás el le ni ha tó sá gi in téz ke dé sek elõ se gí -

té se cél já ból – az uta sok re pü lés re tör té nõ be je lent ke zé se
be fe je zé sé nek idõ pont já tól jo go sult a sze mély szál lí tást
vég zõ légi fu va ro zó tól a (2) be kez dés ben fel so rolt ada to -
kat kér ni azok ról az uta sok ról, aki ket nem az Eu ró pai Unió 
va la mely tag ál la má nak vagy a schen ge ni vív má nyok nak
az Eu ró pai Unió ke re té be tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló
jegy zõ könyv 6. cik ke alap ján az Eu ró pai Unió Ta ná csá val
kö tött, a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ban, al kal ma -
zá sá ban és fej lesz té sé ben való rész vé te lé rõl  szóló meg ál -
la po dás ban ré szes ál lam te rü le té rõl szál lít a sze mély szál lí -
tást vég zõ légi fu va ro zó a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re.

(2) A Ha tár õr ség ha tár for ga lom-el len õr zést vég re haj tó
szer ve az (1) be kez dés alap ján a kö vet ke zõ ada to kat
 kezeli:

a) az utas csa lá di és utó ne vét, szü le té si ide jét, ál lam -
pol gár sá gát, il let ve hon ta lan stá tu szát, úti ok má nyá nak
szá mát és tí pu sát, az in du lá si ál lo mást,

b) a légi jár mû vön szál lí tott uta sok lét szá mát,
c) a re pü lé si terv ben fel tün te tett hí vó je let,
d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ be uta zá si

ha tár át ke lõ he lyet,
e) a ter ve zett in du lá si és – a cél ál lo más ra tör té nõ – ér -

ke zé si idõt.
(3) A Ha tár õr ség ha tár for ga lom-el len õr zést vég re haj tó

szer ve a (2) be kez dés ben fel so rolt ada to kat a ha tár for ga -
lom-el len õr zés vég re haj tá sá nak cél já ból át me ne ti ál lo -
mány ba men ti. Az át me ne ti ál lo mányt, az utas be lép te té sét 
vagy be lép te té sé nek meg ta ga dá sát, il let ve vissza uta sí tá sát 
köve tõen, de leg ké sõbb az ada tok át vé te lé tõl szá mí tott
24 órán be lül tö röl ni kell, ki vé ve, ha meg ál la pí tást nyer,
hogy arra a Ha tár õr ség nek e tör vény 22.  § (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott ide gen ren dé sze ti és a 22.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn ül dö zé si fel ada ta i nak
vég re haj tá sá hoz szük sé ge van.”

(5) A Hõr. tv. 83.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ha -
tá roz za meg:]

„f) a Ha tár õr ség ob jek tum õri zet tel, il let ve ob jek tum vé -
de lem mel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat.”

(6) A Hõr. tv. 87.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek meg je -
lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E tör vény a fu va ro zók nak az uta sok kal kap cso la tos
ada tok köz lé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé rõl  szóló, 2004. 
áp ri lis 29-i 2004/82/EK ta ná csi irány elv nek való rész le ges 
meg fe le lést szol gál ja.”

113.  § A me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör -
vény 10.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Meg szû nik a me ne dé kes jog ál lás, ha]
„b) a me ne dé kes Ma gyar or szá gon le te le pe dett jog ál lást

ka pott;”
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114.  § (1) A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör -
vény (a továb biak ban: Utv.) 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény ren del ke zé se it a Ma gyar or szá gon élõ
hon ta la nok ra, to váb bá a be ván do rolt és le te le pe dett jog ál -
lá sú har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok ra – a har ma dik
or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – al kal maz ni
kell.”

(2) Az Utv. 16.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A 18.  §-ban fog lalt ki vé tel lel nem utaz hat kül föld re,]
„b) aki a bün te tõ el já rás ke re té ben elõ ze tes le tar tóz ta -

tás ban, õri zet ben, ki ada tá si õri zet ben, ki ada tá si le tar -
tóz ta tás ban, át adá si le tar tóz ta tás ban, ide ig le nes át adá si
le tar tóz ta tás ban van, il let ve ide ig le nes kény szer gyógy -
ke ze lés alatt áll;

c) aki lak hely el ha gyá si ti la lom vagy házi õri zet ha tá lya
alatt áll;”

(3) Az Utv. 18.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 16.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zás
ha tá lya alatt álló ál lam pol gár ké rel mé re – ki vé ve, ha õri -
zet ben, ki ada tá si õri zet ben, ki ada tá si le tar tóz ta tás ban, át -
adá si le tar tóz ta tás ban, il let ve ide ig le nes ki ada tá si le tar tóz -
ta tás ban van – az út le vél ha tó ság kü lö nös mél tány lást ér -
dem lõ ok ból meg ha tá ro zott idõ tar ta mú kül föld re uta zást
en ge dé lyez het. Az uta zás en ge dé lye zé sé hez a 16.  § (1) be -
kez dé sé nek b) és c) pont já ban fog lalt eset ben a vád irat be -
nyúj tá sá ig az ügyész, azt köve tõen a bí ró ság, d) pont ja ese -
té ben a bün te tés-vég re haj tá si bíró, az e) pont ese té ben pe -
dig a 16.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szerv hoz zá já -
ru lá sa szük sé ges.”

(4) Az Utv. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § A kor lá to zás el ren de lé se cél já ból a kö vet ke zõ
szer vek ér te sí tik a köz pon ti adat ke ze lõ szer vet:

a) a 16.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban fog lalt
eset ben a vád irat be nyúj tá sá ig a nyo mo zó ha tó ság, il let ve
az ügyész, a vád irat be nyúj tá sát köve tõen a bün te tõ ügy ben 
el já ró bí ró ság a kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt álló ál -
lam pol gár sze mé lyi ada ta i ról és lak cí mé rõl, va la mint a
kény szer in téz ke dés el ren de lé sé rõl és meg szû né sé rõl;

b) a 16.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja ese té ben az el já -
rás jog erõs be fe je zé se után a bün te tés-vég re haj tá si bíró az
el ítélt sze mé lyi ada ta i ról és lak cí mé rõl, a bün te tés ki töl té -
sé rõl vagy vég re hajt ha tó sá gá nak meg szû né sé rõl, a fel té te -
les sza bad ság ra bo csá tás ról, il let ve a kény szer gyógy ke ze -
lés be fe je zé sé rõl;

c) a 16.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti kor lá to zás kez -
de mé nye zé sé re jo go sult ha tó ság azok nak az ál lam pol gá -
rok nak a sze mé lyi ada ta i ról és lak cí mé rõl, to váb bá a köz -
tar to zá suk mér té ké rõl, il let ve a köz tar to zás meg szû né sé -
rõl, akik nek kül föld re uta zá sa kor lá to zá sát köz tar to zás
meg nem fi ze té se  miatt kez de mé nye zik.”

115.  § (1) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény (a továb biak ban: Ltv.) a kö vet ke zõ 27/B.  §-sal
egé szül ki:

„27/B.  § (1) A sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó – az 
il le gá lis be ván dor lás el le ni ha tó sá gi in téz ke dé sek elõ se gí -
té se cél já ból – az utas vagy meg bí zott ja, il let ve a sze mély -
szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó meg bí zá sá ból jegy ér té ke sí -
tést vég zõ szol gál ta tó adat szol gál ta tá sa alap ján az Eu ró pai 
Unió va la mely tag ál la má nak vagy a schen ge ni vív má -
nyok nak az Eu ró pai Unió ke re té be tör té nõ be il lesz té sé rõl
 szóló jegy zõ könyv 6. cik ke alap ján az Eu ró pai Unió Ta ná -
csá val kö tött, a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ban, al -
kal ma zá sá ban és fej lesz té sé ben való rész vé te lé rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam (a továb biak ban együtt:
schen ge ni ha tár át lé pé si ál lam) te rü le té re be uta zó utas
aláb bi sze mé lyes ada ta it ke ze li:

a) a csa lá di és utó ne vét;
b) az ál lam pol gár sá gát, il let ve hon ta lan stá tu szát;
c) az úti ok mány szá mát, tí pu sát, ér vé nyes sé gé nek ide -

jét, a ki ál lí tó ál lam kód ját;
d) a szü le té si ide jét;
e) a schen ge ni ha tár át lé pé si ál lam te rü le té re tör té nõ be -

uta zá si ha tár át ke lõ he lyet;
f) az in du lá si, a tran zit- és a cél ál lo mást.
(2) Az utas az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé -

lyes ada to kat kö te les a lé gi fu va ro zó szá má ra hoz zá fér he -
tõ vé ten ni.

(3) A sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott eset ben az ott fel so rolt ada tok kal
együtt az aláb bi ada to kat ke ze li:

a) a lé gi jár mû vön szál lí tott uta sok lét szá mát;
b) a re pü lé si terv ben fel tün te tett hí vó je let;
c) a ter ve zett in du lá si és – a cél ál lo más ra tör té nõ – ér -

ke zé si idõt.
(4) A sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó az (1) be -

kezdés sze rin ti ada to kat a lé gi jár mû in du lá sát meg elõ zõ
345. nap tól a lé gi jár mû utol só cél ál lo más he lyé re tör té nõ
be ér ke zé sé tõl szá mí tott 24 órá ig ke zel he ti, to váb bít hat ja,
ha az adat to váb bí tás tör vényi fel té te lei az ada tot igény lõ -
nél fenn áll nak, en nek el tel té vel az ada to kat tö röl ni kell.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok – az utas
kez de mé nye zé se alap ján – mind ad dig meg vál toz tat ha tók,
amíg az érin tett já rat ra tör té nõ utas fel vé te li el já rás be nem
fe je zõ dik.

(6) A sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó az (1) és
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat egye di adat -
igény lés alap ján to váb bít hat ja a ha tár for ga lom-el len õr zé -
sért fe le lõs szerv nek, amennyi ben a sze mély szál lí tást vég -
zõ lé gi fu va ro zó nem va la mely schen ge ni ha tár át lé pé si ál -
lam te rü le té rõl szál lít uta so kat a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le té re.

(7) Amennyi ben a sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó
nem va la mely schen ge ni ha tár át lé pé si ál lam te rü le té rõl
szál lít uta so kat, az (1) be kez dés ben, va la mint a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ada to kat – egye di adat igény lés
alap ján – az uta sok re pü lés re tör té nõ be je lent ke zé sé nek
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be fe je zé sé tõl to váb bít ja a lé gi jár mû cél ál lo má sa sze rin ti,
schen ge ni ha tár át lé pé si ál lam ha tár for ga lom-el len õr zé sért
fe le lõs szer vé nek.

(8) A sze mély szál lí tást vég zõ lé gi fu va ro zó kö te les az
uta so kat az ada tok fel vé te lé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ni az
ada tok ke ze lõ jé rõl és az eset le ges adat fel dol go zó já ról, a
róla ke zelt ada tok ról való tá jé ko zó dás és az ada tok he lyes -
bí té sé nek jo gá ról, va la mint ar ról, hogy ada ta it mely szerv -
nek és mi lyen cél ból to váb bít hat ja.”

(2) Az Ltv. 74/A.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal 
egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„d) a Ta nács 2004/82/EK irány el ve (2004. áp ri lis 29.) a
fu va ro zók nak az uta sok kal kap cso la tos ada tok köz lé sé re
vo nat ko zó kö te le zett sé gé rõl, 3. és 6. cikk.”

116.  § (1) A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról
 szóló 2001. évi LXII. tör vény (a továb biak ban: Szátv.) 1.  § 
(3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Nem ter jed ki a tör vény ha tá lya arra a sze mély re]
„c) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be ván do rolt, le -

te le pe dett, me ne kült vagy me ne dé kes jog ál lást szer zett.”

(2) A Szátv. 21.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el bí rá ló ha tó ság az iga zol ványt vissza von ja, ha]
„b) an nak tu laj do no sa be ván do rolt vagy le te le pe dett

jog ál lást ka pott;”

117.  § A ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá -
ci ó ról  szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 34.  §-a a kö vet -
ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben sza -
bá lyoz za:]

„g) a har ma dik or szág be li ku ta tó kat fo ga dó ku ta tó szer -
ve ze tek akk re di tá ci ó ját, va la mint a ku ta tá si meg ál la po dás -
ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.”

118.  § (1) A köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi LXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Kötv.) 4.  § 
(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó sze -
mély (a továb biak ban: har ma dik or szág be li ál lam pol gár)
– ide nem ért ve a me ne kült ként vagy me ne dé kes ként el is -
mert, be ván do rolt, il let ve le te le pe dett sze mélyt – köz ér de -
kû ön kén tes te vé keny sé get ak kor vé gez het, ha

a) a fo ga dó szer ve zet az ön kén tes ál tal oko zott kár
meg té rí té sé re fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést kö tött,

b) az ön kén tes szál lá sa, el lá tá sa és vissza uta zá sa biz to -
sí tott,

c) az ön kén tes egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult,
vagy ren del ke zik az egész ség ügyi szol gál ta tá sok költ sé gét 
fe de zõ biz to sí tás sal.”

(2) A Kötv. 6.  § (5) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ön kén tes szer zõ dést írás ba kell fog lal ni, ha]
„e) az ön kén tes har ma dik or szág be li ál lam pol gár, ide

nem ért ve a me ne kült ként vagy me ne dé kes ként el is mert,
be ván do rolt, il let ve le te le pe dett sze mélyt,”

(3) A Kötv. mel lék le té ben a be je len té si lap 5. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Kí ván-e olyan ön kén test fog lal koz tat ni, aki a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá -
sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, ide nem ért ve a
me ne kült ként vagy me ne dé kes ként el is mert, be ván do rolt,
il let ve le te le pe dett sze mélyt?”

119.  § (1) A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl
 szóló 2005. évi CXXXV. tör vény (a továb biak ban: Ástv.)
a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal egé szül ki:

„9/A.  § Amennyi ben az ál do zat se gí tõ ha tó ság meg ál la -
pít ja, hogy a hoz zá for du ló har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár em ber ke res ke de lem ál do za ta, – a 9.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal ta kon túl – tá jé koz tat ja ar ról is, hogy

a) egy hó nap gon dol ko dá si idõ áll ren del ke zé sé re an -
nak el dön té sé re, hogy a bûn cse lek mény fel de rí té sé ben a
ha tó sá gok kal együtt mû kö dik-e;

b) a gon dol ko dá si idõ tar ta má ra ide ig le nes tar tóz ko dás ra
jo go sí tó iga zo lás ra, a ha tó sá gok kal való együtt mû kö dés idõ -
tar ta má ra pe dig tar tóz ko dá si en ge dély re jo go sult.”

(2) Az Ástv. 43.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az ál do zat se gí tõ ha tó ság a 9/A.  § sze rin ti tá jé koz ta tás
meg tör tén tét köve tõen – a bün te tõ el já rás adott sza ka szá ban
el já ró nyo mo zó ha tó ság, ügyész vagy bí ró ság egy ide jû ér te -
sí té se mel lett – ha la dék ta la nul kez de mé nye zi az ide gen ren -
dé sze ti ha tó ság nál a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ide ig -
le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás sal tör té nõ el lá tá sát.”

(3) Az Ástv. 47.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) E tör vény 9/A.  §-a és 43.  § (3) be kez dé se a har ma -
dik or szá gok em ber ke res ke de lem ál do za tá vá vált vagy az
il le gá lis be ván dor lás meg könnyí té sé re irá nyu ló cse lek mé -
nyek tõl érin tett, a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok kal
együtt mû kö dõ ál lam pol gá rai ré szé re ki ál lí tott tar tóz ko dá -
si en ge dély rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/81/EK ta ná csi 
irány elv 5. és 6. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

120.  § (1) E tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu -
sok nak tör té nõ rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2001/51/EK irány el ve (2001. jú ni us 28.)
az 1985. jú ni us 14-én kelt Schen ge ni Meg ál la po dás vég re -
haj tá sá ról  szóló Egyez mény 26. Cik ke ren del ke zé se i nek
ki egé szí té sé rõl;
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b) a Ta nács 2003/86/EK irány el ve (2003. szep tem -
ber 22.) a csa lád egye sí té si jog ról;

c) a Ta nács 2003/109/EK irány el ve (2003. no vem -
ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról;

d) a Ta nács 2003/110/EK irány el ve (2003. no vem -
ber 25.) a légi úton tör té nõ ki uta sí tás cél já ból tör té nõ át -
szál lí tás ese te i ben biz to sí tott se gít ség nyúj tás ról;

e) a Ta nács 2004/81/EK irány el ve (2004. áp ri lis 29.) a
har ma dik or szá gok em ber ke res ke de lem ál do za tá vá vált,
vagy az il le gá lis be ván dor lás meg könnyí té sé re irá nyu ló
cse lek mé nyek kel érin tett, a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá -
gok kal együtt mû kö dõ ál lam pol gá rai ré szé re ki ál lí tott tar -
tóz ko dá si en ge dély rõl;

f) a Ta nács 2004/82/EK irány el ve (2004. áp ri lis 29.)
a fu va ro zók nak az uta sok kal kap cso la tos ada tok köz lé sé re
vo nat ko zó kö te le zett sé gé rõl;

g) a Ta nács 2004/114/EK irány el ve (2004. de cem -
ber 13.) a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak ta nul má -
nyok foly ta tá sa, di ák cse re, ja va dal ma zás nél kü li gya kor -
lat,  illetve ön kén tes szol gá lat cél já ból tör té nõ be uta zá sa
fel té te le i rõl;

h) a Ta nács 2005/71/EK irány el ve (2005. ok tó ber 12.)
a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak az Eu ró pai
 Közösség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos ku ta tás cél já ból
való fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás ról;

i) a Ta nács 1994. no vem ber 30-i ha tá ro za ta a Ta nács
ál tal az Eu ró pai Uni ó ról  szóló Egyez mény K. 3. (2) Cik ke
alap ján el fo ga dott kö zös in téz ke dés rõl a va la mely tag ál -
lam ban lakó har ma dik or szág be li is ko lai ta nu lók uta zá si
le he tõ sé gé rõl;

j) a Ta nács 1994. no vem ber 30-i ál lás fog la lá sa a har -
ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak a tag ál la mok te rü le té re
egyé ni vál lal ko zás cél já ból tör té nõ be lé pé sé nek kor lá to zá -
sá ról;

k) a Ta nács 1995. de cem ber 22-i aján lá sa az il le gá lis
mig rá ció és az il le gá lis mun ka vál la lás el le ni küz de lem
esz kö ze i nek har mo ni zá lá sá ról, és az el len õr zés ered mé -
nyes mód ja i nak fej lesz té sé rõl;

l) a Ta nács 1996. már ci us 4-i aján lá sa a re pü lõ té ri tran -
zit in téz ke dé sek kel kap cso la tos kö zös fel lé pés rõl;

m) a Ta nács 1996. már ci us 4-i aján lá sa a he lyi kon zu lá -
tu sok együtt mû kö dé sé rõl a ví zu mok kal kap cso la to san;

n) a Ta nács 1997. jú ni us 26-i ál lás fog la lá sa a har ma dik
ál lam be li kí sé rõ nél kü li kis ko rú ak ról;

o) a Ta nács 1997. de cem ber 4-i ál lás fog la lá sa az ér dek -
há zas sá gok el le ni küz de lem ér de ké ben el fo ga dott in téz ke -
dé sek rõl.

(2) E tör vény a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza -
bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek (Schen ge ni ha tár-el len õr zé si
kó dex) lét re ho zá sá ról  szóló, 2006. már ci us 15-i
562/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
1/2007. (I. 5.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjainak megbízásáról

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
szó ló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2. §-ának (3)–(4) be -
kez dé se alap ján – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, va la -
mint a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hivatal elnöke
javaslatára –

dr. Csó ka Pé tert, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jét,

Li ge ti né Ne hay Er zsé be tet, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um szak mai fõtanácsadóját,

Né meth né Já ro li Eri kát, a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech -
no ló gi ai Hi va tal tit kár ság ve ze tõ jét

– há rom éves idõ tar tam ra –,

Ta kács Já nos né dr.-t, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sét – to váb bi há rom éves
idõ tar tam ra –

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi -
zott sá ga tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá val meg bí zom.

A mi nisz ter el nök helyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Miniszterelnök
2/2007. (I. 5.) ME

határozata

fõiskolai rektor felmentésérõl
és fõ is ko lai rek tor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val
egyet ér tés ben tett elõ ter jesz té sé re – az Ál ta lá nos Vál lal ko -
zá si Fõ is ko lán

64 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/1. szám



dr. Vas tagh Pál fõ is ko lai ta nárt, rek to ri meg bí za tá sa
alól – 2006. de cem ber 31-i ha tállyal, le mon dá sa mi att –
fel men tem;

dr. Sza kács Fe renc fõ is ko lai ta nárt – 2007. ja nu ár 1-jé -
tõl 2008. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra – a rek to ri te en -
dõk el lá tá sá val megbízom.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Miniszterelnök
3/2007. (I. 5.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 57. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ja vas -
la tá ra

Ha raszt hy Lász lót, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium szak ál lam tit ká rá vá

2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
4/2007. (I. 5.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjainak megbízatása megszûnésérõl

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
szó ló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2. § (4) be kez dé se alap -
ján meg ál la pí tom, hogy

dr. Mar ton Ist ván,
Sin de lyes Gá bor és
dr. Te me si Alf ré da

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi -
zott sá ga tag ja i nak e meg bí za tá sa megszûnt.

A mi nisz ter el nök helyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek

euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. tör vény
28.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé -
se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti
Bank hi va ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül -
föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem 1 euro =

Af ga nisz tán afg ha ni 64.7012

Al bá nia lek 123.5300

Al gé ria dí nár 94.5724

Ame ri kai Vir gin-szi ge tek USA dol lár 1.3156

An dor ra euro 1.0000

An go la kwan za 105.4710

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Ar gen tí na peso 4.0141

Aru ba flo rin 2.3549

Azer baj dzsán új ma nat 1.1530

Azo ri-szi ge tek euro 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár 1.3156

Bah re in bah re i ni dí nár 0.4960

Ba le ár-szi ge tek euro 1.0000

Bang la des taka 91.8912

Bar ba dos bar ba do si dol lár 2.6311

Be li ze be li zei dol lár 2.6048

Be lo russzia be lo rusz ru bel 2817.9100

Be nin CFA frank 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár 1.3156
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Or szág Pénz nem 1 euro =

Bhu tan ngult rum 58.6275

Bis sau-Gu i nea CFA frank 655.9570

Bo lí via bo li vi a no 10.5179

Bosz nia Her ceg ovi na már ka 1.9558

Bots wa na pula 7.9301

Bra zi lia real 2.8299

Brit-Vir gin-szi ge tek USA dol lár 1.3156

Bru nei bru nei dol lár 2.0256

Bur ki na Faso CFA frank 655.9570

Chi le chi lei peso 699.0180

Cip rus cip ru si font 0.5780

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon 680.4750

Csád CFA frank 655.9570

Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand 9.1727

Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso 43.4461

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank 229.8350

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank 655.9570

Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham 4.8317

Egyip tom egyip to mi font 7.5135

El Sal va dor co lon 11.5137

Ele fánt csont part CFA frank 655.9570

Ecu a dor USA dol lár 1.3156

Erit rea nak fa 17.7606

Eti ó pia eti ó pi ai birr 11.5758

Észak-Ko rea észak-ko re ai won 170.6000

Észt or szág észt ko ro na 15.6465

Falk land-szi ge tek falk lan di font 0.6712

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na 7.4545

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár 2.1996

Fran cia csen des-óce á ni
szi ge tek

CFP frank 119.2500

Fran cia Gu y a na euro 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso 64.8303

Ga bon CFA frank 655.9570

Gam bia da la si 36.6710

Gha na cedi 12122.8000

Gib ral tár gib ral tá ri font 0.6712

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Grön land dán ko ro na 7.4545

Gu a de lo u pe euro 1.0000

Guam USA dol lár 1.3156

Gu a te ma la qu et zal 9.9897

Gu y a na gu y a nai dol lár 249.9640

Gu i nea gu i ne ai frank 7309.2000

Ha i ti go ur de 48.8727

Hol land An til lák a. gul den 2.3549

Hon du ras lem pi ra 24.8574

Hong kong hong kon gi dol lár 10.2307

In dia in di ai rú pia 58.6275

Or szág Pénz nem 1 euro =

In do né zia rú pia 11941.9000

Irak új ira ki dí nár 1814.2100

Irán rial 12143.8000

Iz ra el she kel 5.5056

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár 88.1354

Je men rial 261.0640

Jor dá nia jor dá ni ai dí nár 0.9327

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár 1.1293

Kam bo dzsa riel 5288.7100

Ka me run CFA frank 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euro 1.0000

Ka tar ka ta ri ri y al 4.7894

Ka zahsz tán ten ge 168.3840

Ke nya ke nyai schil ling 91.0361

Ki ri ba ti auszt rál dol lár 1.6773

Kína ren min bi jüan 10.2828

Ko lum bia ko lum bi ai peso 2933.3800

Kon gó CFA frank 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank 710.3990

Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság CFA frank 655.9570

Kuba ku bai peso 1.2103

La osz új kip 12741.6000

Le sot ho ma lo ti 9.1727

Lett or szág lat 0.6974

Li ba non li ba no ni font 1989.7700

Li bé ria li bé ri ai dol lár 74.9892

Li ech tens te in sváj ci frank 1.6027

Lit vá nia li tas 3.4529

Lí bia lí bi ai dí nár 1.6767

Ma da gasz kár ari a ry 2660.7000

Ma de i ra euro 1.0000

Ma kaó pa ta ca 10.5349

Ma ce dó nia dí nár 61.0878

Ma laj zia ring git 4.6498

Ma la wi ma la wi kwa cha 182.4290

Mal dív-szi ge tek ru fi ya 16.8391

Mali CFA frank 655.9570

Ma rok kó dir ham 11.1408

Mar ti ni que euro 1.0000

Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia 42.7554

Ma u ri tá nia ou gu i ya 356.0210

Mál ta mál tai líra 0.4293

Mol dá via mold vai lej 16.9311

Mo na co euro 1.0000

Mon gó lia tug rik 1532.6200

Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Mo zam bik új me ti cal 34.7516

My an mar kyat 8.4462

Na mí bia na mí bi ai dol lár 9.1727

Na u ru auszt rál dol lár 1.6773

Ne pál ne pá li rú pia 93.8040
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Or szág Pénz nem 1 euro =

Ni ger CFA frank 655.9570

Ni gé ria na i ra 169.0480

Ni ca ra gua cor do ba 23.6552

Omán omá ni rial 0.5065

Ör mény or szág dram 476.2470

Pa kisz tán rú pia 80.1828

Pa na ma bal boa 1.3156

Pá pua Új-Gu i nea kina 3.8994

Pa ra gu ay gu a ra ni 6886.9100

Peru új sol 4.2045

Pit ca irn-szi get új-zé lan di dol lár 1.8786,

Pu er to Rico USA dol lár 1.3156

Ré un ion euro 1.0000

Ru an da ru an dai frank 722.5600

Sa int Chris top her ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Sa int Lu cia ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Sa int Pi er re és Miquelon-
 sziget

euro 1.0000

Sa int Vin cent szi get ke let-ka ri bi dol lár 3.5520

Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki
dol lár

9.8226

Sa moa-szi ge tek tala 3.5378

San Ma ri no euro 1.0000

Sao tomé és prín ci pe dob ra 8919.7700

Se y chel le-szi ge tek se y chel le-i rú pia 7.5159

Si er ra Le o ne le o ne 3927.3800

Spa nyol ki kö tõk Észak
Af ri ká ban

euro 1.0000

Sri-Lan ka sri-lan ka-i rú pia 141.4610

Su ri nam su ri na mi dol lár 3.6112

Sza úd-Ará bia sza ú di rial 4.9337

Sze ne gál CFA frank 655.9570

Szent Ilo na-szi get an gol font 0.6712

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár 2.0256

Szí ria szí ri ai font 68.6875

Szo má lia szo má li ai schil ling 1815.5300

Szu dán dí nár 265.7870

Szvá zi föld li lan ge ni 9.1727

Tha i föld baht 47.8203

Taj van taj va ni dol lár 42.8278

Tan zá nia tan zá ni ai schil ling 1654.9600

Togo CFA frank 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga 2.6489

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói
dol lár

8.2744

Tu né zia tu né zi ai dí nár 1.7151

Turks- és Ca i cos-szi ge tek USA dol lár 1.3156

Tu va lu auszt rál dol lár 1.6773

Ugan da ugan dai új schil ling 2285.7700

Uru gu ay uru gu ay-i peso 32.1718

Or szág Pénz nem 1 euro =

Va nu a tu vatu 139.8760

Va ti kán euro 1.0000

Vi et nam dong 21118.5000

Zam bia kwa cha 5525.3200

Zim bab we zim bab we-i dol lár 328.8880

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do 110.5100

Magyar Nemzeti Bank

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
k ö z l e m é n y e

pályázati felhívás határidejének módosításáról

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 148. szá má ban, a 11287.
ol da lon köz zé tett pá lyá za ti fel hí vá sok új be nyúj tá si ha tár -
ide je: 2007. feb ru ár 15.

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatával kedvezményezhetõ kiemelt

költségvetési elõirányzat technikai számáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti köz cé lú fel hasz ná lá sá ról szó ló 
1996. évi CXXVI. tör vény 4/A. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti ked vez mé nye zet tet az Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal az aláb bi tech ni kai szá mok kal lát ta el:

Sor-
szám

Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

1. a tár sa dal mi bûn meg elõ zés 1294

2. a par lag fû-men te sí tés fel ada ta i nak
tá mo ga tá sa 1153

3. az egész ség ja ví tást cél zó
sport te vé keny ség tá mo ga tá sa 1304

4. a Szü lõ föld Alap tá mo ga tá sa 1311

5. az il le gá lis hul la dék le ra kók
fel szá mo lá sá nak feladatai 1517

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer kesz té sé -
ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2007. évi éves elõfizetés dí ja: 5544 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2772 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0009 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


