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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és 
kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló 

határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú 
hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás 

végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet 

módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi 

rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2017. december 19.) 

1. A rendelet szövegében az „ujjlenyomat” kifejezés a toldalékok megfelelő megtartása mellett  

helyesen: 

„ujjnyomat”. 

2.  A rendelet szövegében az „ujjlenyomatadat” kifejezés a toldalékok megfelelő megtartása 

mellett  

helyesen: 

„ujjnyomatadat”. 

3. A rendelet szövegében az „ujjlenyomat-azonosító” kifejezés  

helyesen: 

„ujjnyomat-azonosító”. 

4. A rendelet szövegében az „ujjlenyomat-vételi” kifejezés  

helyesen: 

„ujjnyomat-vételi”. 
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5. A 23. oldalon, a (21) preambulumbekezdésben  

a következő szövegrész: 

„ … harmadik országbeli állampolgárok ujjlenyomat-ellenőrzését a VIS-ben …”, 

helyesen: 

„ … harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomat-ellenőrzését a VIS-ben …”. 

6. A 41. oldalon, a 17. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében  

a következő szövegrész: 

„ … akik esetében az ujjlenyomat-rögzítés fizikailag lehetetlen, …”, 

helyesen: 

„ … akik esetében az ujjnyomat-rögzítés fizikailag lehetetlen, …”. 

7. A 41. oldalon, a 17. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében  

a következő szövegrész: 

„ … jogosultak további pontosítást kérni az ujjlenyomatvétel átmeneti akadályainak okairól.. A 

tagállamok biztosítják, hogy…”, 

helyesen: 

„ … jogosultak további pontosítást kérni az ujjnyomatvétel átmeneti akadályainak okairól. A 

tagállamok biztosítják, hogy…”. 
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