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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XLIII.
törvény

a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus 
benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes

tör vények módosításáról*

1.  § (1) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal -
ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Jöt.) a kö vet ke zõ új 48/B.  §-sal
egé szül ki:

„48/B.  § (1) Adó be val lá si kö te le zett sé gét elekt ro ni kus
úton a kü lön jog sza bály ban fog lalt mó don és tech ni kai fel -
té te lek kel tel je sí ti a vám ha tó ság hoz

a) az adó rak tár en ge dé lye se, a be jegy zett ke res ke dõ, az 
adó kép vi se lõ, az adó ügyi kép vi se lõ,

b) az ál lam i adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó adók te -
kin te té ben egyéb ként elekt ro ni kus adó be val lás ra kö te le -
zett adó alany és adó-vissza igény lõ, a 129.  § (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti adó-vissza igény lé si jo go sult ság ese té ben 
a pol gá ri tör vénykönyvrõl  szóló tör vény sze rin ti gaz dál ko -
dó szer ve zet nek nem mi nõ sü lõ adó-vissza igény lõ ki vé te -
lé vel,

c) vá lasz tá sa sze rint az a)–b) pont alá nem tar to zó adó -
alany, adó-vissza igény lõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adó alany, adó-vissza igény -
lõ Art. sze rin ti kép vi se lõ je

a) az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti eset ben az elsõ
adó be val lás be nyúj tá sa hó nap já nak 5. nap já ig, illetve a
nem be jegy zett ke res ke dõ és a 27.  § sze rin ti adó alany ese -
té ben az adó fi ze té si kö te le zett ség, a 28.  § sze rin ti
adó-vissza igény lõ ese té ben az adó-vissza igény lé si jo go -
sult ság ke let ke zé sé nek nap já ig,

b) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben azon adó -
be val lá si idõ sza kot kö ve tõ hó 5. nap já ig, amely nek te kin -
te té ben az adó alany, az adó-vissza igény lõ elsõ íz ben kí -
ván ja al kal maz ni az adó be val lás elekt ro ni kus be nyúj tá sát,
a vám ha tó ság hoz be je len ti az elekt ro ni kus adó be val lás ra
 szóló kép vi se le ti jo go sult sá gát, valamint a kép vi selt adó -
alany, adó-vissza igény lõ ne vét, adó azo no sí tó szá mát és
vám azo no sí tó szá mát.

(3) Ha az adó alany, adó-vissza igény lõ élt az (1) be kez -
dés c) pont já ban meg ha tá ro zott vá lasz tá si jo gá val, vá lasz -
tá sá tól a vá lasz tá sa évét kö ve tõ nap tá ri év vé gé ig nem tér -
het el.”

(2) A Jöt. 129.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (6) bekez -
déssel:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(6) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
arra, hogy együt tes ren de let ben ha tá roz za meg a jö ve dé ki -
adó-be val lás elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá nak
mód ját és tech ni kai fel té te le it.”

2.  § (1) Az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Etv.) 7.  §-a a kö vet ke zõ új (9) és
(10) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Az adó alany és az adó-vissza igény lés re jo go sult az
adó be val lá si kö te le zett sé gét elekt ro ni kus úton, a kü lön
jog sza bály ban fog lalt mó don és tech ni kai fel té te lek kel tel -
je sí ti.

(10) Az adó alany, az adó-vissza igény lés re jo go sult Art.
sze rin ti kép vi se lõ je az elsõ adó be val lás be nyúj tá sa hó nap -
já nak 5. nap já ig a vám ha tó ság hoz be je len ti az elekt ro ni kus 
adó be val lás ra  szóló kép vi se le ti jo go sult sá gát, valamint a
kép vi selt adó alany, adó-vissza igény lõ ne vét, adóazono -
sító szá mát és vám azo no sí tó szá mát.”

(2) Az Etv. 10.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) bekez -
déssel:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
arra, hogy együt tes ren de let ben ha tá roz za meg az ener gia -
adó-be val lás elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá nak
mód ját és tech ni kai fel té te le it.”

3.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX.
tör vény a 39.  § után a kö vet ke zõ új al cím mel és új
39/A.  §-sal egé szül ki:

„Elektronikus ügyintézéssel összefüggõ adatkezelés

39/A.  § A vám ha tó ság az elekt ro ni kus ügy in té zés hez
szük sé ges ügy fé li azo no sí tás ér de ké ben nyil ván tart ja az
ügy in té zést elekt ro ni ku san vég zõ ter mé sze tes sze mély
(fel hasz ná ló)

a) ne vét,
b) szü le té si ne vét,
c) szü le té si he lyét, ide jét,
d) any ja szü le té si ne vét,
e) la kó he lyé nek cí mét,
f) elekt ro ni kus le vél cí mét,
g) adó azo no sí tó je lét,
h) ál lam pol gár sá gát.”

4.  § (1) E tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it elsõ íz ben – a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt
el té ré sek kel – a 2007. jú ni us 30-át kö ve tõ en ke let ke zett
adó kö te le zett ség, adó-vissza igény lé si jo go sult ság be val lá -
sá ra kell al kal maz ni.

(2) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 48/B.  §-ának
(1) be kez dé se a)–b) pont já ban meg je lölt, illetve az Etv.
ha tá lya alá tar to zó adó alany nak, adó-vissza igény lés re jo -
go sult nak a 2007. jú li us 1. és 2007. de cem ber 31. kö zöt ti
idõ szak ra ke let ke zett adó kö te le zett ség, adó-vissza igény -
lé si jo go sult ság te kin te té ben a jö ve dé ki adó-, illetve az
ener gia adó-be val lá si kö te le zett sé gét csak ak kor kell az
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e tör vény 1.  §-ában, illetve 2.  §-ában fog lalt ren del ke zés
sze rint tel je sí te nie, amennyi ben azt vá laszt ja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben
a) a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 48/B.  §-ának (2) be -

kez dé sé ben, illetve az Etv. e tör vénnyel meg ál la pí tott
7.  §-ának (10) be kez dé sé ben elõ írt be je len tést a kép vi se lõ -
nek azon adó be val lá si idõ sza kot kö ve tõ hó 5. nap já ig kell
a vám ha tó ság hoz tel je sí te nie, amely nek te kin te té ben az ál -
ta la kép vi selt adó alany, adó-vissza igény lés re jo go sult elsõ 
íz ben kí ván ja al kal maz ni a jö ve dé ki adó-, illetve az ener gia -
adó-be val lás e tör vény sze rin ti elekt ro ni kus be nyúj tá sát,

b) az adó alany, az adó-vissza igény lés re jo go sult az
elekt ro ni kus be nyúj tás (2) be kez dés sze rin ti vá lasz tá sát
kö ve tõ en nem vál toz tat hat ja meg a be val lás be nyúj tá sá nak 
mód ját.

(4) Amennyi ben az adó alany, az adó-vissza igény lés re
jo go sult a 2007. jú li us 1. és 2007. de cem ber 31. kö zöt ti
idõ szak ra ke let ke zett adó kö te le zett sé gé nek, adó-vissza -
igény lé si jo go sult sá gá nak be val lá sát – vá lasz tá sa sze -
rint – nem az e tör vény 1.  §-ában, illetve 2.  §-ában fog lalt
ren del ke zés sze rint tel je sí ti, az adó alany, az adó-vissza -
igény lés re jo go sult Art. sze rin ti kép vi se lõ jé nek a Jöt. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 48/B.  §-a (2) be kez dé sé ben, illetve
az Etv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 7.  §-a (10) be kez dé sé -
ben elõ írt be je len tést

a) a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 48/B.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja, illetve az Etv. ha tá lya alá tar to zó adó -
alany ese té ben leg ké sõbb 2008. ja nu ár 10-éig,

b) a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 48/B.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja sze rin ti adó alany, adó-vissza igény lõ,
illetve az Etv. ha tá lya alá tar to zó adó-vissza igény lõ ese té -
ben a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 48/B.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont já ban, illetve az Etv. e tör vénnyel meg ál la -
pí tott 7.  §-ának (10) be kez dé sé ben meg je lölt idõ pon tig
kell a vám ha tó ság hoz tel je sí te nie, az zal, hogy a b) pont
sze rin ti ese tek ben az em lí tett ren del ke zé sek ben sze rep lõ
„elsõ adó be val lás be nyúj tá sa” ki té tel alatt az „elsõ elekt ro -
ni kus adó be val lás be nyúj tá sa” ki té telt kell ér te ni.

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 XLIV.
tör vény

egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének
védelmét szolgáló tör vényi ren del ke zé sek

mó do sí tá sá ról*

1.  § A nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(1) A do hány zás sal, a do hány zó hely ki je lö lé sé vel
össze füg gõ e tör vény ben fog lalt kor lá to zást, illetve kö te le -
zett sé get meg sze gõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
valamint jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság
egész ség vé del mi bír ság, a do hány ter mé kek for gal ma zá sá -
ra vo nat ko zó, e tör vény ben meg ha tá ro zott ti la lom meg sze -
gé se ese tén kü lön jog sza bály sze rint fo gyasz tó vé del mi
bír ság meg fi ze té sé re kö te les, illetve vele szem ben egyéb
jog kö vet kez mény al kal maz ha tó. A mun ka vál la lók nak, il -
le tõ leg a mun kál ta tók nak az adott mun ka he lyet érin tõ do -
hány zá si kor lá to zást, illetve a do hány zó hely mun ka vál -
lalók ré szé re tör té nõ ki je lö lé sé nek kö te le zett sé gét sér tõ
ma ga tar tá sa ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nye ket
kü lön tör vény sza bá lyoz za.”

2.  § A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény a kö vet ke zõ 47/B.  §-sal egé szül ki:

„47/B.  § Do hány ter mék nek, sze szes ital nak ke res ke del -
mi for ga lom ban 18. élet évét be nem töl tött sze mély ré szé re 
tör té nõ ki szol gá lá sa ese tén, az el já ró ha tó ság a do hány ter -
mé kek, sze szes ita lok for gal ma zá sát – a jog sér tés meg ál la -
pí tá sá tól szá mí tott leg fel jebb 1 évig – meg tilt hat ja. A jog -
sér tés is mé telt el kö ve té se ese té ben az el já ró ha tó ság – leg -
fel jebb 30 nap idõ tar tam ra – el ren del he ti az üz let ide ig le -
nes be zá rá sát is. Az el já ró ha tó ság ve ze tõ je el ren del he ti a
ter mék for gal ma zá sát, il le tõ leg az üz let ide ig le nes be zá rá -
sát el ren de lõ ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég -
re haj tá sát.”

3.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
117/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ

pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeirõl,
a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás

szabályairól és az eljáró szervezetrõl  szóló
164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.)
207.  §-ának f) pont já ban, valamint 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 (a továb biak ban: Ket.) 174/A.  §
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az Észak-at lan ti
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Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja
ke re té ben ki írás ra ke rü lõ pá lyá za to kon való rész vé te li jo -
go sult ság fel té te le i rõl, a jo go sult ság meg szer zé sé vel kap -
cso la tos el já rás sza bá lya i ról és az el já ró szer ve zet rõl  szóló
164/2002. (VIII. 2.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: R.)
a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

Az R. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed az Észak-at lan ti Szer zõ -

dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja,
valamint az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te ál tal
finan szírozott egyéb prog ra mok (a továb biak ban együtt:
NSIP) ke re té ben ki írás ra ke rü lõ pá lyá za to kon (a továb -
biak ban: be szer zé si el já rá sok ban) részt ven ni kí vá nó
magyar országi szék he lyû, a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § c) pont já ban fel so rolt
szer ve ze tek re, to váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re és a
ku ta tó in té ze tek re (a továb biak ban együtt: gaz dál ko dó
szer ve ze tek), valamint az ér té ke lé si el já rás ban részt -
vevõkre.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ér té ke lé si el já rás so rán or szá gos ha tás kör ben és
ille té kességgel a Biz ton sá gi Be ru há zá si Bi zott ság
(a továb biak ban: BBB) ja vas lat te võ szerv ként jár el, a ké -
rel mek rõl a hon vé del mi mi nisz ter dönt. Ha tá ro za tá val
szem ben köz igaz ga tá si úton jog or vos lat nak nincs he lye. A 
BBB fel ada ta a 2.  §-ban rög zí tett ha tá ro za tok meg szer zé -
sé hez szük sé ges fel té tel rend szer ki dol go zá sa és a ké rel -
mek ér té ke lé se.

(2) A BBB össze té te le:
A BBB el nö ke: a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb -

biak ban: HM) gaz da sá gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit ká ra 
(a továb biak ban: HM Szak ál lam tit kár);

A BBB tag jai:
a) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -

rium ille té kes szak ál lam tit ká ra,
b) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium ille té kes

szak ál lam tit ká ra,
c) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -

rium ille té kes szak ál lam tit ká ra,
d) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium ille té kes

szak ál lam tit ká ra,
e) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ille té -

kes szak ál lam tit ká ra,
f) a Kül ügy mi nisz té ri um ille té kes szak ál lam tit ká ra,
g) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ille té kes szak ál lam tit ká ra,
h) a Pénz ügy mi nisz té rium ille té kes szak ál lam tit ká ra,

i) a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let (a továb biak ban:
NBF) el nö ke.”

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

„(4) A BBB tit kár sá gi fel ada ta it a HM NSIP vég re haj tá -
sá ért fe le lõs szer ve ze te látja el.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A BBB meg ha tá roz za)
„b) az ér té ke lé si el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges pá -

lyá za ti do ku men tá ció – amely tar tal maz za az a) pont já ban
fog lal ta kat – ellenértékét;”

(2) Az R. 5.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te le ket a BBB min den év ben pá lyá za ti do ku men tá ci ó -
ban rögzíti.

(3) Az (1) be kez dés ben fel so rol ta kat a Tit kár ság min den 
év ja nu ár 1-jét kö ve tõ elsõ mun ka nap ján a NATO Be szál -
lí tói In for má ci ós Hon la pon te szi köz zé, amely nek el ér he -
tõ sé gé rõl a BBB dönt. A NATO Be szál lí tói In for má ci ós
Hon lap el ér he tõ ség hez kap cso ló dó dön tés rõl a BBB két
or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban hir det ményt tesz köz zé. A
hon la pon köz zé tett ada tok a Tit kár sá gon nyom ta tott for -
má ban is át ve he tõk.”

(4) Az R. 5.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pá lyá za ti és az adat szol gál ta tá si do ku men tá ció el -
len ér té ke fedezi”

(5) Az R. 5.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal 
egé szül ki:

(A pá lyá za ti és adat szol gál ta tá si do ku men tá ció el len ér -
té ke fedezi)

„d) a NATO Be szál lí tói In for má ci ós Hon lap mû köd te -
té sé hez, üze mel te té sé hez és fejlesztéséhez”
(szük sé ges költ sé ge ket.)

(6) Az R. 5.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A pá lyá za ti és az adat szol gál ta tá si do ku men tá ci ók
el len ér té ké vel a BBB ren del ke zik, azt a ké rel mek ér té ke lé -
sé ben köz re mû kö dök kö zött költ sé ge ik ará nyá ban oszt ja
fel. A pá lyá za ti és az adat szol gál ta tá si do ku men tá ci ók el -
len ér té két a Tit kár ság ál tal meg ha tá ro zott számlaszámra
kell befizetni, amelyet a Titkárság kezel.”

4.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(3) A ké re lem össze ál lí tá sá nak for mai és tar tal mi kö -
ve tel mé nye it a pá lyá za ti do ku men tá ció tartalmazza.”

(2) Az R. 6.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít vány meg szer zé se az
NBF el já rá si sza bá lyai sze rint történik.”

5.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A ké rel met a gaz dál ko dó szer ve zet a köz zé té tel

évé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fele lõen, az 5.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti összeg be fi ze té sé nek
egy ide jû iga zo lá sá val, a köz zé té tel évé nek no vem ber
30. nap já ig a Titkárságra – postai úton – nyújthatja be.”

6.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Az ér té ke lés ben szak ér tõ ként a gaz dál ko dó

szer ve zet te vé keny sé gi köre sze rin ti mi nisz ter és a pénz -
ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt személyek járnak el.

(2) A ké rel mek tár cák kö zöt ti el osz tá sá ról a Tit kár ság
gon dos ko dik.

(3) A szak ér tõi ál lás fog la lá sok és a BBB ja vas la ta alap -
ján a gaz dál ko dó szer ve zet szak mai és gaz da sá gi al kal -
mas sá gá ról a hon vé del mi mi nisz ter a ké re lem be ér ke zé sé -
tõl szá mí tott 90 na pos ér té ke lé si idõn belül határozatot
hoz.”

7.  §

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

„(3) Amennyi ben a hi ány pót lá si ha tár idõ el tel té ig a gaz -
dál ko dó szer ve zet nem nyújt ja be a szük sé ges ki egé szí tést, 
vagy az is mé tel ten hi á nyos, a hon vé del mi mi nisz ter el uta -
sí tó ha tá ro za tot hoz.”

8.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) A hon vé del mi mi nisz ter „NATO Be szál lí tás ra 

Al kal mas” ha tá ro za tot hoz, amennyi ben a gaz dál ko dó
szer ve zet az ér té ke lé si fel té te lek nek a szak ér tõi ál lás fog la -
lá sok alap ján és a BBB ja vas la ta sze rint meg fe lelt. A ha tá -
ro zat tal ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet olyan be szer zé si 
el já rá so kon ve het részt, amely mi nõ sí tett NATO ada tok -
hoz való hoz zá fé rést nem fog lal ma gá ban. A ha tá ro zat
vissza vo ná sig ér vé nyes.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter el uta sí tó ha tá ro za tot hoz,
amennyi ben a gaz dál ko dó szer ve zet az ér té ke lé si szem -

pon tok nak nem fe lel t meg. A ha tá ro zat tar tal maz za az el -
uta sí tás okát, valamint a 12.  § sze rin ti jog or vos la ti le he tõ -
sé get is.”

9.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) A ké rel me zõ a ha tá ro za tot a kéz hez vé te lé tõl szá mí -

tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság hoz be nyúj tott ke re -
set tel tá mad hat ja meg. A ke re set in dí tás joga a ha tá ro zat
szak mai és gaz da sá gi al kal mas ság ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sé vel szem ben il le ti meg a ké rel me zõt.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter per be li kép vi se le té re a
Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jogi kép -
vi se le té nek rend jé rõl  szóló HM ren de let ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.”

10.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az adat szol gál ta tá si tárgy év ben má jus 31-ig a
szak mai és gaz da sá gi al kal mas sá got meg ál la pí tó ha tá ro -
zat tal ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet az 5.  § (1) be kez -
dé sé nek c) pont ja sze rin ti meg ha tá ro zott ada to kat az 5.  §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti összeg be fi ze té sé nek
iga zo lá sá val együtt a Tit kár ság ra – pos tai úton – jut tat ja el. 
A ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak nincs he lye.”

(2) Az R. 13.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke -
zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hon vé del mi mi nisz ter a „NATO Be szál lí tás ra Al kal -
mas” ha tá ro za tot vissza von ja, ha”

11.  §

(1) Az R. 15.  §-a (2) be kez dé se c) pont já nak má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ké re lem ér kez té tõl szá mí tott 60 na pon be lül az NBF
a ki ala kí tan dó Nyil ván tar tó te rü le tén hely szí ni szem lét
tart, és meg ha tá roz za a meg fe le lõ szin tû fi zi kai biz ton ság
ki ala kí tá sa ér de ké ben te en dõ va la mennyi in téz ke dést.”

(2) Az R. 15.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a ké rel me zõ az ipar biz ton sá gi ellen -
õr zés alap ján meg kap ta a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let -
rõl  szóló 1998. évi LXXXV. tör vény 4.  §-ának c) pont ja
sze rint a biz ton sá gi ta nú sít ványt (a továb biak ban: Te lep -
hely Biz ton sá gi Ta nú sít vány), az NBF a Te lep hely Biz ton -
sá gi Ta nú sít vány má so la ti pél dá nyát 30 na pon be lül meg -
kül di a Tit kár ság nak. A hon vé del mi mi nisz ter 30 na pon
be lül hoz za meg a „Mi nõ sí tett NATO Be szál lí tás ra Al kal -

4528 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/67. szám



mas” ha tá ro za tát. A ha tá ro zat vissza vo ná sig, de leg fel jebb
a Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít vány ban meg je lölt idõ pon -
tig ér vé nyes.

(4) Ha a Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít vány ki ál lí tá sát az 
NBF meg ta gad ta vagy azt vissza von ta, er rõl a ké rel me zõt
és a Tit kár sá got ér te sí ti. A Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít -
vány vissza vo ná sá val egy ide jû leg a hon vé del mi mi nisz ter
a „Mi nõ sí tett NATO Beszállításra Alkalmas” határozatát
visszavonja.

(5) Az NBF dön té se a szak mai és gaz da sá gi al kal mas sá -
got meg ál la pí tó ha tá ro zat ha tá lyát ab ban az eset ben érin ti,
ha az ipar biz ton sá gi ellen õr zés al kal mas sá got ki zá ró té -
nye zõt tár fel, és az NBF el nö ke kez de mé nye zi a „NATO
Be szál lí tás ra Al kal mas” ha tá ro zat vissza vo ná sát. Ez eset -
ben a hon vé del mi mi nisz ter a „NATO Beszállításra
Alkalmas” határozatát visszavonja.”

12.  §

Az R. 17–21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § A ké rel me zõ a hon vé del mi mi nisz ter el uta sí tó ha -

tá ro za ta meg ho za ta la után min den év Pá lyá za ti Do ku men -
tá ci ó já ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül új ké rel met
nyújt hat be a Tit kár ság ra. A hon vé del mi mi nisz ter az új
kérelmekrõl e rendelet szabályai szerint dönt.

18.  § A ha tá ro za tot a hon vé del mi mi nisz ter vissza von ja, 
ha a gaz dál ko dó szervezet

a) a szak mai és gaz da sá gi vagy az ipar biz ton sá gi al kal -
mas ság ra vo nat ko zó ér té ke lé si el já rás meg in dí tá sá hoz,
illetve az éves adat szol gál ta tá si kö te le zett ség hez szük sé -
ges va lót lan ada tot, jogosultságot, körülményt közöl,

b) az el le ne meg in dí tott csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá -
mo lá si el já rás vagy át ala ku lá sá nak kez de mé nye zé se meg -
in dí tá sá ról, to váb bá az éves adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség hez szük sé ges adat, jo go sult ság, tény, illetve a mi nõ sí -
tett te lep hely(ek) vál to zá sá ról, valamint a mi nõ sí tett sze -
mély(ek) kö ré ben tör té nõ vál to zás ról a Tit kár sá got 10 na -
pon be lül nem értesíti. E határidõ elmulasztása esetén
igazolásnak nincs helye.

19.  § A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ho zott ha tá ro za tot a
Tit kár ság a gaz dál ko dó szer ve zet nek 15 na pon belül
kézbesíti.

20.  § A hon vé del mi mi nisz ter a ha tá ro za tot bár mi kor
fel füg geszt he ti, ha tu do mást sze rez a gaz dál ko dó szer ve -
zet tel kap cso la tos olyan in for má ci ó ról, amely a gaz dál ko -
dó szer ve zet szak mai, gaz da sá gi, ipar biz ton sá gi al kal mas -
sá gát meg kér dõ je le zi. A fel füg gesz tés in do ka kü lö nö sen a
gaz dál ko dó szer ve zet pénz ügyi, va gyo ni hely ze tét, bel sõ
struk tú rá ját, te vé keny sé gét érin tõ, de fen ti oko kon túl me -
nõ en bár mely olyan vál to zás, amely a gaz dál ko dó szer ve -
zet al kal mas sá gát két sé ges sé te szi. A fel füg gesz tés idõ tar -
ta ma alatt a gazdálkodó szervezet az NSIP keretében
kiírásra kerülõ beszerzési eljárásokon nem vehet részt.

21.  § A hon vé del mi mi nisz ter a fel füg gesz tõ ha tá ro zat
meg ho za ta la elõtt kö te les meg gyõ zõd ni a gaz dál ko dó

szer ve zet hely ze té ben be kö vet ke zett vál to zás va ló di sá gá -
ról. En nek ér de ké ben a gaz dál ko dó szer ve ze tet fel hív ja,
hogy az in for má ci ó val kap cso la tos ál lás pont ját a fel hí vás
kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül kö zöl je. Amennyi ben 
az in for má ció hi te les, és a gaz dál ko dó szer ve zet a hely ze -
tét nem tisz táz za, a hon vé del mi mi nisz ter a ha tá ro za tot fel -
füg gesz ti. A fel füg gesz tés ha tá lya ad dig tart, amíg a gaz -
dál ko dó szer ve zet a fel füg gesz tés alap já ul szol gá ló in do -
kot meg nem szün te ti, ez a ha tár idõ azon ban a fel füg gesz tõ 
ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 hó na pot nem ha lad -
hat ja meg, ki vé ve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik. A határidõ eredménytelen eltelte után a
honvédelmi miniszter a minõsítõ határozatot visszavonja.”

13.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ezzel egy ide -
jû leg az R. 24.  §-a és a 25.  §-ának utol só mon da ta a
hatályát veszti.

(2) E ren de let 5.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
118/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási
jogsegély részletes szabályairól  szóló

7/2004. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 182.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján az Euró pai Kö zös ség tag ál la mai kö zöt ti adó be -
haj tá si jog se gély rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2004.
(I. 22.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: Kormányren -
delet) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

A Kor mány ren de let 17.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„17.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak való
meg fe le lést szolgálja:

a) Bi zott ság 2002/94/EK irány elve (2002. de cem -
ber 9.) az egyes le fö lö zé sek bõl, vá mok ból, adók ból és
egyéb in téz ke dé sek bõl ere dõ kö ve te lé sek be haj tá sá ra irá -
nyuló köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló 76/308/EGK
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 tanácsi irány elv egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

b) a Bi zott ság 2004/79/EK irány elve (2004. már ci us 4.) 
az adó zás ról  szóló 2002/94/EK irány elv Cip rus, a Cseh
Köz tár sa ság, Észt or szág, Len gyel or szág, Lett or szág, Lit -
vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Szlo vá kia és Szlo vé nia csat -
la ko zá sa  miatti al kal ma zá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/84/EK irány elve (2006. ok tó -
ber 23.) Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sa kö vet kez té ben
az egyes le fö lö zé sek bõl, vá mok ból, adók ból és egyéb in -
téz ke dé sek bõl ere dõ kö ve te lé sek be haj tá sá ra irá nyuló köl -
csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló 76/308/EGK ta ná csi
irány elv egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2002/94/EK
irány elv ki iga zí tá sá ról.”

2.  §

A Kor mány ren de let 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let mel lék le te lép.

Záró rendelkezés

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 118/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 7/2004. (I. 22.) Korm. ren de let hez

E ren de let 14.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek formája

A KKI ál tal a ……………… év ben in dí tott és fo ga dott meg ke re sé sek

Tag ál lam

Adat ké rés re irá nyuló
meg ke re sés

Kéz be sí tés irán ti
meg keresés

Be haj tá si/biz to sí tá si in téz ke dés irán ti meg ke re sés

fo ga dott meg ke re sé sek in dí tott meg ke re sé sek

fo ga dott
ké rel mek

szá ma

in dí tott 
ké rel mek

szá ma

fo ga dott
ké rel mek

szá ma

in dí tott
ké rel mek

szá ma

ké rel mek
szá ma

tar to zás
össze ge

be haj tott
tar to zás
össze ge

összeg/év

ké rel mek
szá ma

be haj tan dó
tar to zás
össze ge

be haj tott
tar to zás
össze ge

összeg/év

Auszt ria

Bel gi um

Bul gá ria

Cip rus

Cseh or szág

Dá nia

Egye sült Ki rály ság

Észt or szág

Finn or szág

Fran cia or szág

Gö rög or szág

Hol lan dia

Ír or szág

Len gyel or szág

Lett or szág

Lit vá nia

Lu xem burg

Mál ta

Né met or szág

Olasz or szág

Por tu gá lia

Ro má nia

Spa nyol or szág

Svéd or szág

Szlo vá kia

Szlo vé nia



A Kormány
119/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
valamint az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 
182.  § (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló 273/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: Kor mány ren -
de let) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

A Kor mány ren de let 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az APEH sze ren cse já ték ügy ben ho zott ha tá ro za ta
(vég zé se) ellen fel leb be zés nek nincs helye.”

2.  §

A Kor mány ren de let 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A sze ren cse já ték ügy ben ki sza bott bír ság vég re haj -
tá sát a fi ze tés re kö te le zett adó ügye i ben ille té kes re gi o ná lis 
igaz ga tó ság, il le tõ leg a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga
foly tat ja le.”

3.  §

A Kor mány ren de let 15.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

[15.  § (1) Az ál lam i adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó
adók, költ ség ve té si tá mo ga tá sok te kin te té ben – az il le ték -
ügyek ki vé te lé vel, ide nem ért ve a 19.  §-ban meg ha tá ro zott 
il le té ket, il le tõ leg ha jog sza bály más ként nem ren del ke -
zik – ki zá ró lag a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el:]

„b) a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek, az ezek kel
egy te kin tet alá esõ nem zet kö zi szer ve ze tek és tag ja ik ál ta -
lá nos for gal mi adó és jö ve dé ki adó vissza té rí té si ügyé ben,
illetve e szer vek, szer ve ze tek ál tal fog lal koz ta tott bel föl di
adó ügyi il le tõ ség gel ren del ke zõ ma gán sze mé lyek nek tel -
je sí tett ki fi ze té sek kel össze füg gõ adó kö te le zett sé gek
tekin tetében,”

4.  §

A Kor mány ren de let 19.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„19.  § A re gi o ná lis igaz ga tó sá gok nál, illetve a Ki emelt
Adó zók Igaz ga tó sá gá nál in dí tott el já rás te kin te té ben az
Itv. 73.  § (3) be kez dé se sze rin ti, az ese dé kes ség kor meg
nem fi ze tett el já rá si il le té k és a mu lasz tá si bír ság össze gét
elõ író ha tá ro zat meg ho za ta lá ra az a re gi o ná lis igaz ga tó ság
(Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga) az ille té kes, ame lyik nél
az el já rás in dult, illetve fo lya mat ban van.”

5.  §

A Kor mány ren de let 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az il le ték fi ze té si kö te le zett ség re vo nat ko zó fi ze té -
si könnyí tés, mér sék lés irán ti ügy ben, il le tõ leg vég re haj tá -
si ügyek ben – ide ért ve az Art. 151.  §-a sze rin ti vissza tar tá -
si jog gya kor lá sát is – az adó zó adó ügye i ben ille té kes re -
gionális igaz ga tó ság, il le tõ leg a Ki emelt Adó zók Igaz ga -
tó sá ga jár el.”

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kor -
mány ren de let 12.  § (1) be kez dé sé nek „elsõ fo kon” szö veg -
ré sze, to váb bá 20.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell az zal, hogy a Kor mány ren de let
12.  §-ának – az e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott – (2) be -
kez dé sét az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen indult
ügyekben kell alkalmazni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
120/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ

finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, a kö te -
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le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dé sé nek a), e) és g) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren -
deli el:

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben nem em lí tett já ró be teg-szak el lá tá -
sok ra a biz to sí tot tat]

„d) az is ko la- és if jú ság-egész ség ügyi szol gá lat or vo sa,”
[(a továb biak ban együtt: be uta ló or vos) utal hat ja be.]

(2) A Vhr. 2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont -
tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben nem em lí tett já ró be teg-szak el lá tá -
sok ra a biz to sí tot tat]

„l) a vám- és pénz ügy õr ség or vo sa”
[(a továb biak ban együtt: be uta ló or vos) utal hat ja be.]

2.  §

(1) A Vhr. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta zá si költ ség té rí tés mér té ke meg egye zik az
adott tá von me net rend sze rint köz le ke dõ köz for gal mú
köz le ke dé si esz kö zök igény be vé te lé re meg sza bott – a
hely kö zi já ra to kon ér vé nyes, a biz to sí tott ál tal igény be ve -
he tõ, a sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ked vez mény össze gé vel
csök ken tett leg ol csóbb díj té te lû me net jegy árá val. A hely-
és pót je gyek árá hoz nem jár uta zá si költ ség té rí tés.”

(2) A Vhr. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az uta zá si utal vány ki ál lí tá sá ra és a szol gál ta tás
igény be vé te lé nek iga zo lá sá ra jo go sult]

„g) a Szak ér tõi Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság ve ze tõ je a vizs -
gá la ton tör té nõ meg je le nés kor,”

(3) A Vhr. 11.  § (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Azt a biz to sí tot tat, aki a be uta lás ra jo go sult or vos
dön té se alap ján be teg sé ge, egész sé gi ál la po ta  miatt tö meg -
köz le ke dé si esz kö zön utaz ni nem ké pes – mely nek té nyét
és in do kát a be uta lás ra jo go sult or vos az uta zá si utal vá -
nyon fel tün te ti –, uta zá si költ ség té rí tés ként ki lo mé te ren -
ként 10,5 fo rint il le ti meg. Az út vo nal hosszá nak meg ha tá -
ro zá sá nál az adott vi szony lat ban leg rö vi debb tá von köz le -
ke dõ tö meg köz le ke dé si esz köz út vo na lát kell figye lembe
ven ni. Az uta zá si költ ség meg té rí té sé re a (10) be kez dés -
ben fog lal tak az irány adók az zal, hogy az uta zá si utal vány -
hoz a me net je gyet nem kell csa tol ni.

(6) A ko rai fej lesz tést és gon do zást, a fej lesz tõ fel ké szí -
tést nyúj tó in téz mény igény be vé te lé vel kap cso lat ban fel -
me rült uta zá si költ ség meg té rí té sé hez uta zá si utal vány ki -
ál lí tá sá ra a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
34.  §-ának c) pont ja sze rin ti te vé keny sé get vég zõ Szak ér -
tõi és Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság ve ze tõ je jo go sult. Az em lí -
tett szol gál ta tá sok igény be vé te lét a szol gál ta tást nyúj tó in -
téz mény ve ze tõ je az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat -
vá nyon iga zol ja.”

(4) A Vhr. 11.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) Nem jár uta zá si költ ség té rí tés annak, aki a kü lön
jog sza bály alap ján díj men tes uta zás ra jo go sult, ide nem
ért ve az (5) be kez dés ben fog lalt ese tet. Ha a be utalt díj -
men tes uta zás ra jo go sult és – be uta lás ra jo go sult or vos ja -
vas la ta alap ján – kí sé rõ re van szük sé ge, ak kor az uta zá si
utal ványt a kí sé rõ szá má ra ki kell ál lí ta ni.”

(5) A Vhr. 11.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Tö meg köz le ke dé si esz köz zel tör té nõ uta zás ese -
tén leg fel jebb egy kí sé rõ jo go sult az (1)–(4) és a
(6)–(10) be kez dés ben fog lal tak sze rint a kí sé ret tel kap cso -
lat ban fel me rült uta zá si költ sé gei (oda- és vissza út) meg té -
rí té sé re, amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tás be uta -
lás sze rin ti igény be vé te lé nek he lyén az or vos a ki je lölt
sze mély meg je le né sét iga zol ja. Több biz to sí tott egy ide jû
kí sé re te so rán csak egy sze ri uta zá si költ ség té rít he tõ meg a 
kí sé rõ ré szé re.”

(6) A Vhr. 11.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés sel
egé szül ki:

„(12) Nem tö meg köz le ke dé si esz köz zel tör té nõ uta zás
ese tén leg fel jebb egy kí sé rõ jo go sult az (5) be kez dés ben
fog lal tak sze rint a kí sé ret tel kap cso lat ban fel me rült uta zá si 
költ sé gei (oda- és vissza út) meg té rí té sé re.

(13) Ha az uta zá si költ ség té rí tés igény lé se so rán a
(4) be kez dés sze rin ti nyom tat vány több uta zás iga zo lá sát
tar tal maz za, ak kor az igény ér vé nye sí tés re nyit va álló idõ -
tar tam az e nyom tat vá nyon iga zolt va la mennyi uta zás te -
kin te té ben az utol só iga zolt uta zás idõ pont já tól szá mí tott
hat hó nap.”

3.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) a kö vet ke zõ 28/B.  §-sal egé szül ki:

„28/B. § (1) A biz to sí tot tak ré szé re nyúj tott, az Ebtv.
18.  § (6) be kez dé sé nek l) pont já ban meg ha tá ro zott el lá tá -
so kat az egész ség ügyi szol gál ta tó a 4.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rint je len ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be avat ko zá sok nem szá -
mol ha tók el a 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti fi nan szí ro zott te -
vé keny ség ként.
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(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal az or vos bi o ló gi ai
ku ta tá sok ról ve ze tett nyil ván tar tás a 26. szá mú mel lék let
sze rin ti ada to kat tar tal maz za. A szol gál ta tó a 26. szá mú
mel lék let sze rin ti ada to kat az adott or vos bi o ló gi ai ku ta tás -
hoz kap cso ló dó an el vég zett utol só be avat ko zás hó nap ját
kö ve tõ hó nap 10. nap já ig, szá mí tó gé pes adat hor do zón
meg kül di az 1.  § sze rin ti fi nan szí ro zó nak.”

4.  §

A Kr. 40.  § (11) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó osz tály ról
–  ki vé ve a szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti osz tályt – na pon ta
csak az osz tály ágy szá má nak meg fe le lõ ápo lá si nap sze -
rin ti tel je sít mény szá mol ha tó el.”

5.  §

(1) A Kr. 6/A., 14. és 24. szá mú mel lék le te e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) A Kr. 6/B. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

(3) A Kr. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 26. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 2. szá mú mel lék le té ben az „el szá mo lá si
nyi lat ko zat” szö veg rész és a „21 el szá mo lá si nyi lat ko zat”
szö veg rész 2008. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(3) A Vhr. 11.  §-ának e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott
(5) és (8) be kez dé sét a 2007. áp ri lis 30. után igény be vett
uta zá sok te kin te té ben kell al kal maz ni. A 2007. áp ri lis 30.
és e ren de let ha tály ba lé pé se kö zöt ti uta zá sok te kin te té ben
a kí sé rõ a Vhr. 11.  §-ának e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott 
(5) be kez dés ben fog lal tak sze rint jo go sult a kí sé ret tel kap -
cso lat ban fel me rült uta zá si költ sé gei meg té rí té sé re az zal,
hogy a Vhr. 11.  §-ának e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott
(12) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(4) 2007. jú li us 1-jén a Vhr. 11.  §-ának
a) (5) be kez dé sé ben a „ki lo mé te ren ként 10,5 fo rint”

szö veg rész he lyé be a „ki lo mé te ren ként 21 fo rint” szö veg -
rész,

b) (12) be kez dé sé ben a „leg fel jebb egy kí sé rõ jo go sult” 
szö veg rész he lyé be a „a kí sé rõ nem jo go sult” szö veg rész
lép.

(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról

 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
318/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 25.  §-ának (6) be kez -
dé sé ben a „2007. jú ni us 1.” szö veg ré szek he lyé be a „2007. 
szep tem ber 1.” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. szá mú mel lék le te az aláb bi 9/d. pont tal
egé szül ki:

„9/d. Be uta ló kel te:”

2. A Kr. 6/A. szá mú mel lék le te az aláb bi 27/a. pont tal
egé szül ki:

„27/a. Be avat ko zá sok jel le ge”

3. A Kr. 6/A. szá mú mel lék le té ben a „Ki töl té si útmu -
tató” 10. pont já ban az

„F = or vos tu do má nyi ku ta tá sok kal, gyógy sze rek, vizs -
gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá la tá val össze füg gõ be -
avat ko zá sok”
szö veg rész he lyé be az

„F = ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg nek az Ebtv.
18.  § (6) be kez dé sé nek l) pont ja sze rin ti, ki zá ró lag or vos -
bi o ló gi ai ku ta tás ke re té ben vég zett be avat ko zást is tar tal -
ma zó el lá tá sa

G = ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg nek az Ebtv.
18.  § (6) be kez dé sé nek l) pont ja sze rin ti, ki zá ró lag or vos -
bi o ló gi ai ku ta tás ke re té ben vég zett be avat ko zá sa  miatt be -
kö vet ke zett szö võd mény el lá tá sa”
szö veg rész lép.

4. A Kr. 6/A. szá mú mel lék let „Ki töl té si út mu ta tó”
rész e az aláb bi 27/a. pont tal egé szül ki:

„27/a. Be avat ko zá sok jel le ge (J)
A. akut be avat ko zás
V. vá lasz tott idõ pont ban vég zett be avat ko zás
C. ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg ré szé re or -

vos bi o ló gi ai ku ta tás so rán, vagy a ku ta tás so rán fel lé pett
szö võd mény  miatt szük sé ges akut beavatkozás

D. ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg ré szé re or -
vos bi o ló gi ai ku ta tás so rán, vagy a ku ta tás so rán fel lé pett
szö võd mény  miatt szük sé ges, vá lasz tott idõ pont ban
végzett beavatkozás”

5. A Kr. 14. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 35. pont tal
egé szül ki:

„35. Na pi díj/vi zit díj fi ze té si na pok szá ma: 

6. A Kr. 14. szá mú mel lék le té ben a „Ki töl té si útmu -
tató” 4. pont ja az

„E. el szá mo lá son ala pu ló nem zet kö zi szer zõ dés alap ján 
tör té nõ el lá tás, kö zös sé gi sza bály alap ján történõ ellátás”

2007/67. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4533



szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé -
szül ki:

„F. ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg nek az Ebtv.
18.  § (6) be kez dé sé nek l) pont ja sze rin ti, ki zá ró lag or vos -
bi o ló gi ai ku ta tás ke re té ben vég zett be avat ko zást is tar tal -
ma zó el lá tá sa

G. ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg nek az Ebtv.
18.  § (6) be kez dé sé nek l) pont ja sze rin ti, ki zá ró lag or vos -
bi o ló gi ai ku ta tás ke re té ben vég zett be avat ko zá sa  miatt be -
kö vet ke zett szö võd mény el lá tá sa”

7. A Kr. 14. szá mú mel lék let „Ki töl té si út mu ta tó” ré -
szé ben a „19. A fel vé tel tí pu sa” rész „A. Az egész ség ügyi
el lá tás szem pont já ból” al pont ja a kö vet ke zõ szövegrésszel 
egészül ki:

„5. ak tív el lá tás kró ni kus osz tá lyon”

8. A Kr. 14. szá mú mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó”
 részének 27. pont já ban a

„Be avat ko zás jel le ge (J)
A. akut be avat ko zás
V. vá lasz tott idõ pont ban vég zett be avat ko zás”

szö veg rész he lyé be a

„Be avat ko zás jel le ge (J)

A. akut be avat ko zás

B. da ga nat el le nes te rá pi ás ke ze lés pro to koll alap ján,
gyógy szer ké szít ménnyel, a be teg ott ho ná ban, az on ko ló -
gi ai centrum felügyeletében

C. ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg ré szé re or vos -
bi o ló gi ai ku ta tás so rán, vagy a ku ta tás so rán fel lé pett szö -
võd mény  miatt szük sé ges akut beavatkozás

D. ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg ré szé re or vos -
bi o ló gi ai ku ta tás so rán, vagy a ku ta tás so rán fel lé pett szö -
võd mény  miatt szük sé ges, vá lasz tott idõ pont ban végzett
beavatkozás

V. vá lasz tott idõ pont ban vég zett be avat ko zás”

szö veg lép.

9. A Kr. 24. szá mú mel lék le té ben a „Har kány, Zsig mon -
dy Gyógyf. Kht.” és a „Sü meg, Vá ro si KH-RI” szö veg rész
a ha tá lyát vesz ti.
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2. számú melléklet a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

„6/B. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

El lá tó or vos bé lyeg zõ szá ma ........................................................................................ alá írá sa

Fogorvosi ambuláns napló

Napló
sor szám

Dá tum

Ke ze lés
idõ pont ja

Kül dõ
szol gá la ti

egy ség
kód ja

Be uta ló 
or vos

pe csét-
szá ma

Be uta lást
megala -

pozó
el lá tást

iga zo ló irat

Be teg neve

Tár sa da -
lom biz to -

sí tá si
Azo no sí tó

Jele

Ál lam-
pol gár ság

Azo no sí tó
jel tí pu sa

Szü le té si
év, hó, nap

La kás

A ke zelt
fog 

jel zé se

Fog fel szín
jel zé se

Di ag nó zis
Té rí té si

ka te gó ria
Rész le ges
té rí té si díj

El szá mo-
lá si nyi lat -

ko zat
Vi zit díj

Vi zit díj
fi ze té sé nek

mód ja

Fog or vo si be avat ko zá sok kód ja

Mennyi sé ge

Táp pénz be 
vé tel szak -

or vo si 
in do ka

Ke re sõ -
kép te len -

ség
(kez de te-

vég e)
dá tu ma

Meg-
jegy zés

Té rí té si ka te gó ri ák: 01. Biz to sí tott já ró be teg. 02. Me ne kült já ró be teg. 03. Ál lam kö zi szer zõ dés alap ján, sür gõs szük ség ese tén el lá tott já ró be teg. 04 = Egyéb, ma -
gyar biz to sí tás sal nem ren del ke zõ vagy más ha tá lyos ren del ke zés alap ján a tár sa da lom biz to sí tá s ter hé re el nem szá mol ha tó el lá tást igény be vevõ sze mé lyek té rí tés -
kö te les el lá tá sa. 05. Ma gyar biz to sí tás sal nem ren del ke zõ me ne dé kes. 06. Fek võ be teg ré szé re vég zett vizs gá la tok. 7. Biz to sí tott té rí tés men te sen vagy rész le ges té rí -
tés el le né ben el lá tott já ró be teg, amely nek jog cí mei sze rin ti be tû je lek: 7G = gyer mek, 7I = idõs ko rú 60 év fe let ti, 7R = rok kant nyug dí jas, 7S = sür gõs sé gi el lá tás,
7T = ter hes anya, 7K = köz gyógy el lá tott, 7U = üze mi bal ese tes íran dók be. 7B. Egyéb alap be teg ség gel kap cso la tos fog- és száj be teg sé gek ke ze lé se. 08. Biz to sí tott
el lá tá sá ra egy éven be lü li köz úti bal eset sé rü lé se kö vet kez mé nye ként ke rült sor. 09. Költ ség ve tés bõl tá mo ga tott el lá tás (Se gí tõ Jobb). 0A. Be fo ga dott kül föl di ál -
lam pol gár. 0D. Me ne kült, me ne dé kes stá tuszt ké rel me zõ. 0E. El szá mo lá son ala pu ló nem zet kö zi szer zõ dés alap ján tör té nõ el lá tás, Kö zös sé gi sza bály alap ján tör té -
nõ el lá tás. 0F. Or vos tu do má nyi ku ta tá sok kal, gyógy sze rek, vizs gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá la tá val összefüggõ be avat ko zá sok.

Vi zit díj:

01 = az el lá tá sért alap össze gû vi zit díj fi ze tés tör tént

02 = az el lá tá sért emelt össze gû vi zit díj fi ze tés tör tént

03 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség 18 év alat ti biz to sí tott el lá tá sa okán

04 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség egyéb jog sza bá lyi fel té te lek alap ján

05 = az el lá tá sért vi zit díj fi ze tés nem tör tént

06 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség az egész ség ügyi szol gál ta tó dön té se alap ján
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A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja:
01 = kész pénz zel
02 = vi zit bér let tel
03 = az erre a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott vi zit díj be fi ze té sét iga zo ló bi zony lat tal
04 = az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló 263/2003.

(XII. 24.) Korm. ren de let 2.  §-ának o) pont já ban meg ha tá ro zott pénz tá ri kár tyá val
05 = kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel (így kü lö nö sen bank kár tyá val és elekt ro ni kus pénz esz köz zel)

Szol gál ta tó OEP kód ja:

.......................................................................

Szol gál ta tó neve:

.......................................................................

Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeirõl

A re kord fel épí té se
(egy re kord egy te vé keny ség kó dot tar tal maz)

Meg ne ve zés
 1 el szá molt idõ szak (év, hó)
 2 szol gá la ti egy ség kód ja
 3 ke ze lést vég zõ or vos pe csét szá ma
 4 nap ló sor szám
 5 ke ze lés dá tu ma (év, hó, nap)
 6 ke ze lés idõ pont ja (óra, perc)
 7 kül dõ szol gá la ti egy ség kód ja
 8 be uta ló or vos pe csét szá ma
 9 be uta lást meg ala po zó el lá tást iga zo ló adat
10 ke zelt sze mély azo no sí tó szá ma
11 sze mély azo no sí tó tí pu sa
12 ér vé nyes biz to sí tás or szá gá nak vagy a pá ci ens ál lam pol gár sá gá nak kód ja
13 ke zelt szü le té si ide je (év, hó, nap)
14 ke zelt neme
15 ke zelt fog je lö lé se
16 ke zelt fog fel szín je lö lé se
17 BNO kód (di ag nó zis)
18 te vé keny ség kód (be avat ko zás kód)
19 té rí té si ka te gó ria
20 rész le ges té rí té si díj
21 el szá mo lá si nyi lat ko zat
22 vi zit díj
23 vi zit díj fi ze té sé nek mód ja
24 táp pénz be vé tel szak or vo si in dok kal (kód)
25 ke re sõ kép te len ség (kez de te-vé ge) dá tu ma
26 az OEP hi ba szû ré se  miatt ki zárt hiba kód ja

A file ne vét az aláb bi sza bá lyok sze rint kell ké pez ni:
1 „F”
2–5 „a mû köd te tõ négy je gyû OEP kód ja”
6–7 „a hó nap sor szá ma”

Dá tum: ........................................ év .................................................... hó ................... nap

...........................................................................................
az el lá tá sért fe le lõs or vos azo no sí tó ja és aláírása”
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3. számú melléklet a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

„26. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ADATLAP orvosbiológiai kutatásokról

”

1. Protokoll szám:                     

2. Engedély kelte         

3.Orvosbiológiai kutatás megnevezése: 

4. A vizsgálat kezdete:         5. A vizsgálat befejezése:         

6. A vizsgálatot végz  szolgáltató neve: 7. A vizsgálatot  végz  szolgáltató 

azonosítója: 
         

8. Térítési kategória: 
 9. Személyazonosító típusa:  

10. Személyazonosító jel:          11. Ellátás típusa:  

12. Vizsgálatot végz  orvos  kódja:      

13. DIAGNÓZISOK Kód 

     

     

     

     

     

     

14. Az orvosbiológiaikutatás érdekében végzett, és/vagy szöv dményeként szükségessé vált beavatkozások
Ellátás  azonosító  Intézet/osztály azonosítója Dátum J N S F A T Kód L db 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Dátum: ……… év …………………. hó ……. nap     .................................................................
az ellátásért felel s orvos

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



Kitöltési útmutató

1. Pro to koll szám

OGYI en ge dé lyen fel tün te tett pro to koll szám
(dá tum nél kül)

2. En ge dély kel te

Év, hó, nap

3. Or vos bi o ló gi ai ku ta tás meg ne ve zé se

Az en ge dé lyen fel tün te tett „ha tá ro zat” sze rint

4. A vizs gá lat kez de te

Év, hó, nap

5. A vizs gá lat be fe je zé se

Év, hó, nap

6. A vizs gá la tot vég zõ szol gál ta tó neve

A vizs gá la tot vég zõ szol gál ta tó neve

7. A vizs gá la tot vég zõ szol gál ta tó azo no sí tó ja

A vizs gá la tot vég zõ szol gál ta tó fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés sze rin ti 9, illetve 4 je gyû ka rak te res kód ja

8. Té rí té si ka te gó ria

F ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg, az Ebtv. 18.  §
(6) bekezdés l) pont ja sze rin ti, ki zá ró lag or vos bi o ló gi ai
ku ta tás ke re té ben vég zett be avat ko zást tar tal ma zó el lá tá sa

G ma gyar biz to sí tás sal ren del ke zõ be teg, az Ebtv. 18.  § 
(6) be kez dés l) pont ja sze rin ti, ki zá ró lag or vos bi o ló gi ai
ku ta tás ke re té ben vég zett be avat ko zás  miatt be kö vet ke zett 
szö võd mény el lá tá sa

9. Sze mély azo no sí tó tí pu sa

0. a sze mély azo no sí tó jel nincs ki tölt ve
1. TAJ szám
2. 6 hó nap nál fi a ta labb gyer mek kép zett TAJ szá ma
3. út le vél szám
4. Se gí tõ Jobb en ge dé lyé nek szá ma
5. me ne dé kes, ké rel me zõ, be fo ga dó iga zol vány szá ma
6. is me ret len TAJ szá mú el hunyt sze mély, illetve is me -

ret len be teg

10. Sze mély azo no sí tó Jel

TAJ szám, illetve a sze mély azo no sí tó tí pu sá nak meg fe -
le lõ egyéb azo no sí tó

11. El lá tás tí pu sa

1 fek võ be teg
2 já ró be teg
3 mind ket tõ

12. A vizs gá la tot vég zõ or vos kód ja

Az or vos 5 je gyû pe csét nyo mó já nak szá ma

13. Di ag nó zi sok

A be teg ség kó do lá sa BNO 10, illetve FNO sze rint

14. A or vos bi o ló gi ai ku ta tás ér de ké ben vég zett, és/vagy
szö võd mé nye ként szük sé ges sé vált el lá tá sok

Beavatkozások

El lá tás azo no sí tó ja
Törzs szám, am bu láns nap ló sor szám

In té zet/osz tály azo no sí tó ja
A be avat ko zást vég zõ osz tály fi nan szí ro zá si szer zõ dés

sze rin ti 9 ka rak te res kód ja. Ha a kú ra sze rû on ko ló gi ai el lá -
tás a szak mai sza bá lyok alap ján a be teg ott ho ná ban tör té -
nik, ak kor az elsõ négy ka rak ter az el lá tá sért fe le lõs in té zet 
kód ja, a töb bi ka rak ter nul la

Be avat ko zás jel le ge (J)
C Akut be avat ko zás
D Vá lasz tott idõ pont ban vég zett be avat ko zás

No so co mi á lis kör nye zet (N)
0. nem ér tel mez he tõ
A. aszep ti kus kör nye zet
C. szep ti kus kör nye zet

Seb gyó gyu lás (S)
1. seb gyó gyu lás per pri mam in ten ti o nem
2. nem fer tõ zött se ro ma, ha e ma to ma
3. seb gennye se dés
4. var rat in suf fi ci en tia
5. fo lya mat ban levõ, za var ta la nul gyó gyu ló seb el bo -

csá tás kor

No so co mi á lis fer tõ zés (F)
1. no so co mi á lis fer tõ zés nem volt
2. no so co mi á lis fer tõ zés tör tént

Anesz té zia tech ni ká ja (A)
OENO kó dok

Be avat ko zás tí pu sa (T)
1. a kór ház i ápo lást in dok ló fõ di ag nó zis  miatt vég zett

be avat ko zás
2. a kór ház i ápo lást in dok ló fõ di ag nó zis  miatti to váb bi

be avat ko zás
3. kí sé rõ be teg ség  miatt vég zett be avat ko zás
4. szö võd mény  miatt vég zett be avat ko zás

Kód
A mû tét vagy be avat ko zás OENO kód ja

Ol da li ság (L)
S. bal ol da li be avat ko zás
D. jobb ol da li be avat ko zás
U. mind két ol da lon vég zett be avat ko zás
N. az ol da li ság nem ér tel mez he tõ

db
Az el vég zett be avat ko zás da rab szá ma

Az Adat lap min den pont ja kö te le zõ en ki töl ten dõ!”
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A Kormány
121/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró
hatóságok ille té kességi területérõl, a kijelölési

eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl  szóló
220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá -
gok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról,
valamint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Kér.) a kö vet ke zõ
2–3.  §-sal egé szül ki:

„2.  § A Kor mány az 1.  §-ban nem em lí tett épí tés ügyi ha -
tó sá gi ügyek ben (a továb biak ban: nem ki emelt épí tés ügyi
ha tó sá gi ügy) elsõ fo kon el já ró ha tó ság ként a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jét (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si ke rü le ti
ön kor mány zat jegy zõ jét) je lö li ki.

3.  § A sa já tos épít mény faj ták – ki vé ve az an ten nák, an -
ten na tar tó szer ke ze tek, az azok hoz tar to zó mû tár gyak,
valamint a kör nye zet vé del mi épít mény faj ták – épí tés ügyi
ha tó sá gi el já rá sa i ban az 1.  § sze rin ti épí tés ügyi ha tó ság
mû kö dik köz re szak ha tó ság ként.”

2.  §

A Kér. 4.  §-ának (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 eset ben a ki -
emelt elsõ fokú épí tés ügyi ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ra
a továb biak ban az 1.  § a) pont ja sze rint ille té kes te le pü lés
jegy zõ je jo go sult. Az épí tés ügyi ha tó sá gi jog kört át adó te -
le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je kö te les az épí tés ügyi ha -
tó sá gi irat anya got, valamint az ille té kességi te rü le té be tar -
to zott te le pü lés (te le pü lé sek) he lyi épí té si sza bály za tát,
sza bá lyo zá si ter vét, illetve más épí té si tár gyú he lyi ön kor -
mány za ti ren de le tét az 1.  § a) pont ja sze rint ille té kes épí -
tés ügyi ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

3.  §

A Kér. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § Az épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek dön tés re való szak -
mai elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát

a) a ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szak irá nyú egye te mi vagy fõ is -
ko lai vég zett ség gel,

b) a nem ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben leg -
alább szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ
köz tiszt vi se lõ vé gez he ti.”

4.  §

Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö -
lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. ren de let (a továb biak ban: Éhk.) 1.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kor mány a hír köz lé si sa já tos épít mény faj ták kö -
zül az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek, az azok hoz tar -
to zó mû tár gyak, valamint a kör nye zet vé del mi sa já tos épít -
mény faj ták te kin te té ben

a) el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság ként a ki emelt épí tés -
ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá gok ille té kességi te -
rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról, valamint a szak mai fel té te -
lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. ren de let 1.  §-a sze -
rin ti fel ada to kat el lá tó ha tó sá got,

b) má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság ként az e ren de let 1.  §
(1) be kez dé se sze rin ti fel ada to kat el lá tó ha tó sá got je -
löli ki.”

5.  §

Az Éhk. 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti ha tó ság kü lön jog sza -
bállyal való ki je lö lé sé re nem ke rül sor, a (3) be kez dés ben
em lí tett épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben a (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti fel ada to kat el lá tó épí tés ügyi ha tó ság jár
el el sõ fo kon, illetve a b) pont ja sze rin ti ha tó ság jár el má -
sod fo kon.”

6.  §

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

„(3) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek, he lyet te sé -
nek, a jegy zõ nek, valamint a nem ki emelt épí tés ügyi ha tó -
sá gi ügyek ben el já ró köz tiszt vi se lõ nek a fog lal koz ta tá si
fel té te le it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.”

(2) Az Éhk. 4.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gok te kin te té ben e tech -
ni kai fel té te le ket 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell biz to sí ta ni.”
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7.  §

Az Éhk. a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal egé szül ki:
„9/A.  § Az épí tés ügyi ha tó ság nál 2007. ja nu ár 1-je elõtt

fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ re e ren de let nek a szak mai
gya kor la ti idõ re vo nat ko zó ren del ke zé se it nem kell al kal -
maz ni, ha jog sza bály alap ján a szak mai gya kor la ti idõ
teljesítése alól mentesítették.”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A Kér. 6.  §-ának a) pont ja 2007. jú ni us 30-án a ha tá -
lyát vesz ti.

(3) A Kér.
a) 5.  §-a, a 7.  § (2)–(3) be kez dé sei, valamint a Kér.

összes al cí me,
b) 1. mel lék le té ben Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye al -

cím alatt az „Er dõ bé nye” szö veg rész,
c) 2. mel lék le té ben
ca) Bé kés me gye al cím alatt a „Bé késszen tand rás”,
cb) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye al cím alatt a „Szir -

ma be se nyõ, Sa jó vá mos”,
cc) Csong rád me gye al cím alatt a „Csa nád pa lo ta, Apát -

fal va, Nagy ér, Pit va ros”,
cd) Fej ér me gye al cím alatt a „Pusz ta vám”,
ce) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye al cím alatt az „Ene se,

Lé bény, Mo son szent mik lós, Me csér”,
cf) Haj dú-Bi har me gye al cím alatt a „Fur ta”,
cg) Ko má rom-Esz ter gom me gye al cím alatt a „Baj,

 Sárisáp”,
ch) Nóg rád me gye al cím alatt a „Mát ra te re nye,  Nemti”,
ci) Pest me gye al cím alatt az „Inárcs, Nagy bör zsöny,

Pe rõ csény”,
cj) So mogy me gye al cím alatt a „Gyé ké nyes”,
ck) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye al cím alatt a „Ba -

ra bás, Ge lé nes”,
cl) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye al cím alatt a

„ Szajol”,
cm) Vas me gye al cím alatt a „Hor vát zsi dány, Kis -

zsidány, Ól mod”,
cn) Veszp rém me gye al cím alatt a „Ba la ton ke ne se,

Kün gös, Haj más kér, Sóly”
szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

(4) A Kér.
a) 1. mel lék le té ben
aa) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben To kaj vá ros hoz 

tar to zó te le pü lé sek jegy zé ke „Erdõbénye”,
ab) He ves me gyé ben Gyön gyös vá ros hoz tar to zó te le -

pü lé sek jegy zé ke „Pá los vö rös mart”,
ac) He ves me gyé ben Hat van vá ros hoz tar to zó te le pü lé -

sek jegy zé ke „Ke rek ha raszt”,
ad) Nóg rád me gyé ben Sal gó tar ján vá ros hoz tar to zó te -

le pü lé sek jegy zé ke „So mos kõ új fa lu”,

ae) Nóg rád me gyé ben Ba las sa gyar mat vá ros hoz tar to -
zó te le pü lé sek jegy zé ke „Ipolyszög”,

af) Pest me gyé ben Mo nor vá ros hoz tar to zó te le pü lé sek
jegy zé ke „Mo no ri er dõ”,

ag) Tol na me gyé ben Ta má si vá ros hoz tar to zó te le pü lé -
sek jegy zé ke „Pári”
te le pü lés sel egé szül ki,

b) 2. mel lék le té ben Pest me gyé ben a „Her nád, Ka kucs,
Tá bor fal va, Új har tyán” szö veg rész he lyé be a „Her nád,
Ka kucs, Inárcs, Új har tyán” szövegrész lép.

(5) Az Éhk.
a) 7.  § (4) be kez dé sé ben „az 5.  § (1) be kez dé se sze -

rinti” szö veg rész he lyé be „a 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti te -
vé keny ség gel járó” szöveg,

b) 4. mel lék le té ben „a fel sõ ok ta tá si alap kép zé si sza kok 
ké pe sí té si kö ve tel mé nye i nek kre dit rend sze rû kép zés hez
il lesz ke dõ ki egé szí té sé rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kre dit szá mí tás alap ján 155 kre dit pont tal”
szövegrész helyébe a „155 ponttal” szöveg,

c) 2. és 3. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te,
5. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 121/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

„2. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hivatal
ille té kességi te rü le te: Bács-Kis kun me gye, Bé kés me -

gye, Csong rád me gye

2. Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hivatal
ille té kességi te rü le te: Haj dú-Bi har me gye, Jász-Nagy -

kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

3. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hivatal

ille té kességi te rü le te: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
He ves me gye, Nóg rád me gye

4. Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hivatal
ille té kességi te rü le te: Ba ra nya me gye, So mogy me gye,

Tol na me gye

5. Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hivatal
ille té kességi te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas

me gye, Zala me gye

6. Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hivatal
ille té kességi te rü le te: Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter -

gom me gye, Veszp rém me gye

7. Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hivatal

ille té kességi te rü le te: Bu da pest, Pest me gye
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3. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Má sod fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok:

1. a Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal épí -
tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben
az Észak-al föl di Re gi o ná lis Közigazgatási Hivatal jár el;

2. az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal
épí tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té -
ben az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Közigazgatási
Hivatal jár el;

3. az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal épí tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te -
kin te té ben a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Közigazgatási
Hivatal jár el;

4. a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal
épí tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té -
ben a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Közigazgatási
Hivatal jár el;

5. a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va -
tal épí tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin -
te té ben a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Közigazgatási
Hivatal jár el;

6. a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal 
épí tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té -
ben a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Közigazgatási Hivatal
jár el;

7. a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal épí tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te -
kin te té ben a Dél-al föl di Re gi o ná lis Közigazgatási Hivatal
jár el.”

2. melléklet

a 121/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

„5. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez

biztosított eszközök

I. Kon fi gu rá ció (Mun ka ál lo más)

Mi ni mum Pen ti um IV PC (vagy ezzel egyen ér té kû) +
(mi ni mum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + mi ni mum 17”
szí nes mo ni tor, tin ta su ga ras nyom ta tó, elekt ro ni kus jog tár
– köz tiszt vi se lõn ként 1 db

II. Iro dai fel sze re lés

1. Di gi tá lis fény ké pe zõ gép leg alább 5 Mp és 3x op ti kai 
zoo mos – 2 fõ, köz tiszt vi se lõn ként 1 db

2. Me mó ria kár tya ol va só – ha tó sá gon ként 1 db
3. Mé rõ sza lag – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
4. Szin te zõ mû szer – ha tó sá gon ként 1 db
5. Ké zi lé zer táv mé rõ – 2 fõ, köz tiszt vi se lõn ként 1 db
6. Gép ko csi – ha tó sá gon ként mi ni mum 1 db

III. Iro dai nyom ta tók
Iro dai lé zer nyom ta tó (mi ni mum 18 lap/perc) – ha tó sá -

gon ként mi ni mum 1 db

Az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez
biztosított eszközök

I. Kon fi gu rá ció (Mun ka ál lo más)
Mi ni mum Pen ti um IV PC (vagy ezzel egyen ér té kû) +

(mi ni mum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + mi ni mum 17”
szí nes mo ni tor, tin ta su ga ras nyom ta tó, elekt ro ni kus jog tár
– köz tiszt vi se lõn ként 1 db

II. Iro dai fel sze re lés
1. Di gi tá lis fény ké pe zõ gép – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
2. Me mó ria kár tya ol va só – ha tó sá gon ként 1 db
3. Lap top (Kon fi gu rá ció: Pen ti um M (vagy ezzel

egyen ér té kû) 1,6 GHz, 40 GB IMB HDD, 256 MB DDR
RAM, in teg rált vi deó kár tya, DVD+CD-RW Com bo) +
Ca non IP 90 hor doz ha tó nyom ta tó + LK51B akku és töl tõ
– köz tiszt vi se lõn ként 1 db

4. Mé rõ sza lag – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
5. Szin te zõ mû szer – ha tó sá gon ként 3 db
6. Ké zi lé zer táv mé rõ – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
7. Gép ko csi – ha tó sá gon ként mi ni mum 1 db

III. Iro dai nyom ta tók
Iro dai lé zer nyom ta tó (mi ni mum 18 lap/perc) – ha tó sá -

gon ként mi ni mum 1 db

Az épí tés ügyi, illetve az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a köz -
tiszt vi se lõ nek mun ka vég zé se so rán a kü lön jog sza bály
sze rin ti egyé ni vé dõ esz közt biztosítja.”

A Kormány
122/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes

jogszabályok módosításáról

A Kor mány az 1–10.  § és a 13.  § te kin te té ben a köz -
beszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Kbt.) 404.  § (1) be kez dés a) pont já ban, a
11–13.  § te kin te té ben a Kbt. 404.  § (1) be kez dés e) pont já -
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ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Alkot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek meg kül -
dé sé nek és köz zé té te lé nek rész le tes sza bá lya i ról, a hir det -
mé nyek el len õr zé sé nek rend jé rõl és díj ár ól, valamint a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel rend jé rõl és
díj ár ól  szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: KR.) 2.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szer kesz té si, elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá -
si, valamint az el len õr zé si díj ból szár ma zó be vé te lek bõl a
hir det mé nyek el len õr zé sé nek, fel adá sá nak és az Ér te sí tõ
szer kesz té sé nek, meg je len te té sé nek a költ sé ge it kell fe -
dez ni, ille tõ leg a be vé te le ket a Ta nács elõ írt fel ada ta i nak
el lá tá sa so rán fel me rü lõ ki adá sok ra kell for dí ta ni.”

2.  §

A KR. 18.  § (2) és (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A Ta nács az aláb bi köz le mé nye ket éven te egy al ka -
lom mal, az Ér te sí tõ elsõ szá má ban tel jes ter je de lem ben
köz zé te szi, amel lett, hogy azok a Ta nács hon lap ján is hoz -
zá fér he tõ ek:

a) a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los jegy zé két;
b) a Ta nács aján lá sa it és az el nö ki tá jé koz ta tó kat;
c) a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los jegy zé ké be vé te -

lé nek fel té te le it és iga zo lá si mód ja it meg ha tá ro zó hir de -
tést, a bé kél te tõk név jegy zé két, a hi va ta los köz be szer zé si
ta nács adók név jegy zé két, az akk re di tált ta nú sí tók lis tá ját,
a köz be szer zé si el já rás ban  való rész vé tel tõl el til tott aján -
lat te võk lis tá ját és a Kbt. 1.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
nem zet kö zi szer zõ dé sek rõl  szóló tá jé koz ta tót;

d) a vé dett mû he lyek nyil ván tar tás ba vett ada ta it (név -
jegy zé két).

(3) A Ta nács a (2) be kez dés sze rin ti köz le mé nyek ben
be kö vet ke zett vál to zás ese tén a köz le ményt tel jes ter je del -
mé ben hon lap ján ha la dék ta la nul hoz zá fér he tõ vé te szi.”

3.  §

(1) A KR. 23.  § (2) és (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a hir det mény egy pél -
dá nyát, a 24.  § sze rin ti el len õr zé si, valamint a 24/A.  § sze -
rin ti eset ben az elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si díj be -
fi ze té sét iga zo ló ok ira tot vagy annak má so la tát.

(3) A nem elekt ro ni kus úton meg kül dött hir det mény ter -
je del me – a 24/A.  § sze rin ti eset ki vé te lé vel – 650 szó nál
nem le het több (ki vé te les eset ben ma xi mum 20%-kal);

e ter je de lem be nem szá mí tan dó bele a hir det mény min ták
szö veg e.”

(2) A KR. 23.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

(A ké re lem ben meg kell adni az aláb bi a kat:)
„h) a 24/A.  § sze rin ti eset ben az elekt ro ni kus hir det -

mény to váb bí tás ra irá nyuló ké rel met.”

4.  §

A KR. a kö vet ke zõ 24/A.  §-sal egé szül ki:
„24/A.  § (1) Amennyi ben a ké rel me zõ a 22.  § sze rin ti

hir det ményt a Ta nács nak nem elekt ro ni kus úton, illetve
elekt ro ni kus úton, de nem a köz be szer zé si el já rá sok ban
elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá -
lya i ról és az Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Rend szer rõl
 szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
ER.)11.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti mó don kül di meg, a
Ta nács – ké re lem re – az ER.-ben meg ha tá ro zott mód nak
meg fe le lõ elekt ro ni kus úton adja fel az Euró pai Unió Hi -
va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té tel re (elekt ro ni kus hir det -
mény to váb bí tás). A hir det mény ilyen mó don, elekt ro ni kus 
úton tör té nõ to vább kül dé sé ért elekt ro ni kus hir det mény to -
váb bí tá si dí jat kell fi zet ni.

(2) Az elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si díj mér té ke
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – két ezer fo rint
kéz irat ol da lan ként. A díj ál ta lá nos for gal mi adót nem tar -
tal maz.

(3) A Kbt. 98.  §-ának (3) be kez dé se, 200.  §-ának (3) be -
kez dé se, 231.  §-ának (3) be kez dé se és 237.  §-ának (3) be -
kez dé se sze rin ti hir det mé nyek elekt ro ni kus hir det mény to -
váb bí tá si dí já nak mér té ke ezer fo rint kéz irat ol da lan ként.
A díj ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz.

(4) Az elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si dí jat a Ta -
nács nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett MNB
10032000-01720361-00000000 szá mú szám lá já ra kell be -
fi zet ni.”

5.  §

A KR. 25.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(A Szer kesz tõ bi zott ság a ké re lem kéz hez vé te lét köve tõen 
a ké rel met és a hir det ményt az aláb bi szem pon tok sze rint
ellenõrzi:)

„c) az el len õr zé si, ille tõ leg elekt ro ni kus hir det mény to -
váb bí tá si díj be fi ze té sét a ké rel me zõ igazolta-e;”

6.  §

A KR. 26.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (3) be kez dés -
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sel egé szül ki, to váb bá az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá -
mo zá sa (4) és (5) bekezdésre módosul:

„(2) A hir det mény nek az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já -
ban tör té nõ köz zé té tel re  való fel adá sá ra – a 24/A.  § sze rin -
ti eset ki vé te lé vel – olyan mó don ke rül sor, ami lyen mó -
don az a Szer kesz tõ bi zott ság hoz ér ke zett, az zal az el té rés -
sel, hogy a sze mé lye sen vagy kéz be sí tõ út ján be nyúj tott
vagy le vél ben meg kül dött hir det mé nyek ese tén a fel adás ra 
te le fa xon ke rül sor. A hir det mé nyek elekt ro ni kus úton tör -
té nõ meg kül dé se és köz zé té te lé re  való fel adá sa ese tén az
ER. sze rin ti kö ve tel mé nyek is irány adó ak.

(3) A 28.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a hir -
det mény nek meg kell fe lel nie a 23.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt kö ve tel mény nek, valamint a köz be szer zé sek kel
kap cso la tos jog sza bá lyok nak.”

7.  §

A KR. 27.  § (2) és (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás ban a Szer kesz tõ -
bi zott ság tá jé koz ta tást ad ar ról is, hogy az el len õr zé si, ille -
tõ leg elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si díj be fi ze té sét a
ké rel me zõ nek iga zol nia kell, és a be fi ze tett díj össze gé nek
a 24.  § (2) és (3) be kez dé se, ille tõ leg a 24/A.  § (2) és
(3) be kez dé se sze rin ti mér té ket a fel hí vás alap ján be nyúj -
tott hir det mény te kin te té ben kell el ér nie.

(3) Ha a hir det mény meg fe lel a köz be szer zé sek kel kap -
cso la tos jog sza bá lyok nak, de a ké rel me zõ az el len õr zé si,
ille tõ leg elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si dí jat nem
vagy nem az elõ írt mér ték ben fi zet te be, a Szer kesz tõ bi -
zott ság a be fi ze ten dõ el len õr zé si, ille tõ leg elekt ro ni kus
hir det mény to váb bí tá si díj össze gé nek meg ha tá ro zá sá val
hív ja fel hi ány pót lás ra.”

8.  §

(1) A KR. 28.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) és d) pont -
tal egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti c) pont meg je lö lé se
e) pont ra vál to zik:

(Ab ban az eset ben, ha a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás
alap ján)

„c) a ké rel me zõ az ere de ti leg vagy a hi ány pót lás ra tör té -
nõ fel hí vás alap ján be nyúj tott hir det ménnyel kap cso lat ban 
az elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si dí jat is mé tel ten
nem vagy nem az elõ írt mér ték ben fi zet te be, de a hir det -
mény meg fe lel a 23.  § (3) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mény -
nek, a hir det mény nek az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban 
tör té nõ köz zé té tel re  való fel adá sá ra olyan mó don ke rül
sor, ami lyen mó don az a Szer kesz tõ bi zott ság hoz ér ke zett,
az zal az el té rés sel, hogy a sze mé lye sen vagy kéz be sí tõ út -
ján be nyúj tott vagy le vél ben meg kül dött hir det mé nyek
ese tén a fel adás ra te le fa xon ke rül sor;

d) a ké rel me zõ az ere de ti leg vagy a hi ány pót lás ra tör té -
nõ fel hí vás alap ján be nyúj tott hir det ménnyel kap cso lat ban 
az elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si dí jat is mé tel ten
nem vagy nem az elõ írt mér ték ben fi zet te be, és a hir det -
mény meg ha lad ja a 23.  § (3) be kez dé se sze rin ti ter je del -
met, a Szer kesz tõ bi zott ság fel szó lít ja az aján lat ké rõt a
23.  § (3) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mény nek  való meg fe le -
lés re;”

(2) A KR. 28.  § (7) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ab ban az eset ben, ha a hi ány pót lás kö vet kez té ben a 
hir det mény ter je del me csök ken, a Szer kesz tõ bi zott ság a
be fi ze tett el len õr zé si, ille tõ leg elekt ro ni kus hir det mény to -
váb bí tá si díj össze gét rész le ge sen vissza utal ja.”

9.  §

(1) A KR. 32.  §-ának fel ve ze tõ szö veg e he lyé be a kö -
vet ke zõ fel ve ze tõ szö veg lép:

„A Szer kesz tõ bi zott ság a be fi ze tett el len õr zé si, ille tõ leg 
elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tá si dí jat ti zen öt na pon be -
lül az aláb bi ak sze rint utal ja vissza:”

(2) A KR. 32.  § c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lépnek:

„c) a 28.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ja ese té ben
– amennyi ben sor ke rült díj fi ze tés re – a be fi ze tett díj egé -
szét;

d) ha a be fi ze tett el len õr zé si, ille tõ leg elekt ro ni kus hir -
det mény el len õr zé si díj össze ge meg ha lad ja az elõ írt mér -
té ket, a túl fi ze tett össze get.”

10.  §

A KR. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § (1) Ha az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz -

zé tett hir det mény és az aján lat ké rõ ál tal köz zé té tel re fel -
adott hir det mény tar tal ma kö zött el té rés van, a Szer kesz tõ -
bi zott ság a ké rel me zõ ké rel me alap ján he lyes bí tést ad fel
az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té tel re.

(2) Ha az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett
hir det mény és az Ér te sí tõ ben – tá jé koz ta tó jel leg gel – köz -
zé tett hir det mény tar tal ma kö zött el té rés van, a Szer kesz -
tõ bi zott ság a ké rel me zõ ké rel me alap ján az Ér te sí tõ ben he -
lyes bí tést tesz köz zé.

(3) A he lyes bí té si ké re lem ben meg kell adni:
a) az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban, a (2) be kez dés

sze rin ti eset ben az Ér te sí tõ ben köz zé tett hir det mény nyil -
ván tar tá si szá mát;

b) a hir det mény nek az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já -
ban, a (2) be kez dés sze rin ti eset ben az Ér te sí tõ ben tör té nõ
köz zé té te le nap ját;

c) a hir det mény azon pont ját, amely el té rõ tar ta lom mal
je len t meg;
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d) a hir det mény érin tett pont já nak he lyes szö ve gét;
e) a he lyes bí té si ké re lem fel adá sá nak nap ját.”

11.  §

(1) A köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko -
rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az Elekt ro ni -
kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004. (V. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: ER.) 11.  § (2) be kez dé se
a kö vet ke zõ b) ponttal egészül ki:

„b) a Szer kesz tõ bi zott ság ál tal nyúj tott, a www.koz be -
szer zes.hu cí men el ér he tõ elekt ro ni kus szol gál ta tás igény -
be vé te lé vel kell létrehozni, vagy”

(2) Az ER. 11.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hir det ményt a www.si map.eu.int ál tal hasz nált xml
for má tum ban kell be nyúj ta ni.”

(3) Az ER. 11.  § (7) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A köz zé té te li ren de let sze rin ti díj be fi ze té sét iga -
zoló bi zony la tot kép ként vagy az utal vány má so la ta ként
le het csa tol ni, illetve egy ide jû leg faxon megküldeni.”

12.  §

Az ER. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) A Szer kesz tõ bi zott ság – a Kbt. és a köz zé té te -

li ren de let 8.  §-ában, illetve 25.  §-ában meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek tel je sü lé sé nek el len õr zé sét meg elõ zõ en – az
elekt ro ni kus úton be nyúj tott hir det mény köz zé té te lé re irá -
nyuló ké rel met elõ ször ab ból a szem pont ból vizs gál ja
meg, hogy az meg fe lel-e a 11.  § (4) be kez dé se sze rin ti kö -
ve tel mény nek. Amennyi ben a ké re lem és mel lék le tei nem
fe lel nek meg a 11.  § (4) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mény -
nek, úgy annak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 2 mun ka na pon be -
lül elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon fel hív ja az aján lat ké -
rõt a do ku men tum is mé telt be nyúj tá sá ra, egy ben – az
Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té tel re
meg kül dött hir det mény ese tén – tá jé koz tat ja a köz zé té te li
ren de let 24/A.  §-a sze rin ti elekt ro ni kus hir det mény to váb -
bí tás ké rel me zé sé nek le he tõ sé gé rõl.

(2) A Kbt.-ben, ille tõ leg a köz zé té te li ren de let ben meg -
ha tá ro zott köz zé té tel re vo nat ko zó ha tár idõk szá mí tá sát – a 
köz zé té te li ren de let 24/A.  §-a sze rin ti eset ki vé te lé vel – a
11.  § (4) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mény tel je sí té sé tõl kell
szá mí ta ni.”

Záró rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés után meg kez dett köz be -

szer zé sek re [Kbt. 35.  § (2) be kez dés], terv pá lyá za tok ra, ille -
tõ leg ezek kel kap cso lat ban a ké rel me zõ ál tal fel adott, ille tõ -
leg meg kül dött hir det mé nyek re kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõt ti hi ány pót lás ra tör -
té nõ fel hí vás alap ján a ha tály ba lé pés után fel adott, ille tõ -
leg meg kül dött hir det mé nyek vo nat ko zá sá ban e ren de let
sze rint kell el jár ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ER. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja,
11.  §-ának (6) be kez dé se, to váb bá a köz be szer zé si és terv -
pá lyá za ti hir det mé nyek meg kül dé sé nek és köz zé té te lé nek
rend jé re vo nat ko zó egyes sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
102/2005. (VI. 4.) Korm. ren de let 2.  §-a (4) be kez dé sé nek
az ER. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ját, valamint
11.  §-ának (6) be kez dé sét meg ál la pí tó rész e, to váb bá
3.  §-ának (6) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a KR.
7.  §-a (2) be kez dé sé ben, valamint 24.  §-a (2) és (3) be kez -
dé sé ben „A díj az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz -
za.” szö veg rész he lyé be „A díj ál ta lá nos for gal mi adót
nem tar tal maz.” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
123/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

a felnõttképzési normatív támogatás részletes
szabályairól

A Kor mány a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a továb biak ban: Fktv.) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a fel nõtt kép zé si nor ma tív
tá mo ga tást (a továb biak ban: tá mo ga tás) igény lõ, az Fktv.
3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti kép zést foly ta tó
akk re di tált fel nõtt kép zé si in téz mény re (a továb biak ban:
fel nõtt kép zé si in téz mény), valamint a tá mo ga tás sal meg -
va ló su ló kép zés ben részt vevõ fo gya ték kal élõ fel nõtt re.

(2) A tá mo ga tás a 3.  §-ban meg ha tá ro zott kép zés ben
részt vevõ azon fo gya ték kal élõ fel nõtt után ve he tõ igény -
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be, aki nek a kép zé se más ál lam i tá mo ga tás ban nem
 részesül.

(3) A tá mo ga tás ban ki zá ró lag a Szo ciá lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um mal (a továb biak ban: Mi nisz té rium) a fel -
nõtt kép zés tá mo ga tá sá ról  szóló meg ál la po dást (a továb -
biak ban: tá mo ga tá si meg álla po dás) kötõ fel nõtt kép zé si in -
téz mény ré sze sül het.

(4) A tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té sét meg elõ zõ en 
köz zé tett hir de tés ben a fel nõtt kép zé si in téz mény nem hi -
vat koz hat az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás ra.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fo gya ték kal élõ fel nõtt: az Fktv. 29.  §-ának 8. pont já -

ban meg ha tá ro zott, e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
meg fe le lõ fo gya té kos sá gi iga zo lás sal ren del ke zõ azon
sze mély, aki nek a fo gya té kos ság ra vo nat ko zó ada ta it az
Fktv. mel lék le té nek 1. pont ja alap ján a fel nõtt kép zé si in -
téz mény ke ze li;

b) ál lam i tá mo ga tás: az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
a fo gya ték kal élõ fel nõtt – e ren de let alap ján tá mo ga tott –
kép zé sé hez nyúj tott, az ál lam ház tar tá si al rend sze rek költ -
ség ve té sei szá má ra ki adást vagy be vé tel ki esést je len tõ tá -
mo ga tás, kü lö nös te kin tet tel a Mun ka erõ pi a ci Alap ból
nyúj tott kép zé si célú tá mo ga tá sok ra;

c) kép zé si óra szám: az Fktv. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott kép zé sek idõ tar ta má nak tan -
órá ban ki fe je zett egy sé ge, amely idõ tar tam a vizs gáz ta tást
nem fog lal ja ma gá ban;

d) tan óra: a kép zés leg alább 45 per cet el érõ idõ tar ta mú 
egy sé ge;

e) kép zés le zá rá sa: a kép zés si ke res vizs gá val tör té nõ
be fe je zé se;

f) nap tá ri év: az az év, amely re vo nat ko zó an a Mi nisz -
té rium a fel nõtt kép zé si in téz ménnyel az 1.  § (3) be kez dés
sze rin ti tá mo ga tá si meg ál la po dást meg kö ti.

A támogatás mértéke, tartalma és feltételei

2.  §

(1) A tá mo ga tás éves elõ irány za tát, valamint a nap tá ri
évre vo nat ko zó an egy fõre és egy tan órá ra ve tí tet ten nyújt -
ha tó faj la gos mér té két a nap tá ri év ben ha tá lyos költ ség ve -
té si tör vény ha tá roz za meg.

(2) A fel nõtt kép zé si in téz mény ré szé re a nap tá ri évre
vo nat ko zó tá mo ga tás a kép zés ben részt vevõ fo gya ték kal
élõ fel nõt tek ter ve zett össz lét szá ma és a kép zés nap tá ri
évre jutó óra szá ma alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

3.  §

(1) A tá mo ga tás a fo gya ték kal élõ fel nõtt ál ta lá nos,
nyel vi, valamint szak mai kép zé sé nek tá mo ga tá sá ra, to váb -
bá az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben (a továb biak ban:

OKJ) sze rep lõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló szak -
mai kép zés ese tén a – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott – vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj ra (a továb biak ban együtt: 
vizs ga díj) igé nyel he tõ.

(2) Az OKJ-ban nem sze rep lõ szak ké pe sí tés meg szer zé -
sé re irá nyuló szak mai kép zés, valamint ál ta lá nos és nyel vi
kép zés ese tén a kép zés díja ma gá ban fog lal ja vizs ga dí jat
is.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép zés a kép zés -
ben részt ve võ szá má ra díj men tes, így a kép zés ben részt
vevõ fo gya ték kal élõ fel nõt tõl díj – a nyel vi kép zés hez
szük sé ges tan könyv és a pót vizs ga(ák) dí já nak ki vé te lé -
vel – nem kér he tõ.

A támogatás igénylése

4.  §

(1) A fel nõtt kép zé si in téz mény a nap tá ri év elsõ fél évé -
ben, illetve a má so dik fél évé ben in du ló kép zé sek re vo nat -
ko zó tá mo ga tást az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
kép zé sen ként ki töl tött igény lõ lap alap ján igé nyel he ti, az
éves kép zé si ter vé ben fel tün te tett, a 3.  § alap ján tá mo gat -
ha tó kép zé se i ben részt vevõ fo gya ték kal élõ fel nõt tek
után.

(2) A fel nõtt kép zé si in téz mény nek a nap tá ri év elsõ fél -
évé ben in du ló kép zé sek re vo nat ko zó an a nap tá ri évet
meg elõ zõ év no vem ber 15. nap já tól de cem ber 15. nap já ig,
a nap tá ri év má so dik fél évé ben in du ló kép zé sek re vo nat -
ko zó an a nap tá ri év áp ri lis 15. nap já tól má jus 15. nap já ig
kell az (1) be kez dés sze rin ti igény lõ la po kat a Miniszté -
riumhoz be nyúj ta nia.

(3) A nap tá ri évre vo nat ko zó an elsõ al ka lom mal be -
nyúj tott igény lés hez csa tol ni kell:

a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ha tá lya alá
tar to zó fel nõtt kép zé si in téz mény ese té ben az igény lés be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi -
te les má so la ti pél dá nyú cég ki vo na tot; egyéb fel nõtt kép zé -
si in téz mény ese té ben a lé te sí tõ ok irat hi te les má so la tát,
egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát;

b) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ha tá lya alá
nem tar to zó fel nõtt kép zé si in téz mény ese tén a nyil ván tar -
tá sá ra ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott, az igény lés be nyúj -
tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi te les
má so la ti pél dá nyú iga zo lást arra vo nat ko zó an, hogy az in -
téz mény a nyil ván tar tás ban sze re pel;

c) a fel nõtt kép zé si in téz mény nek az igény lés sel érin tett 
nap tá ri évre vo nat ko zó, az Fktv. 15.  §-a sze rin ti kép zé si
ter vé nek cég sze rû en hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát;

d) a fel nõtt kép zé si in téz mény szék he lye sze rint ille té -
kes APEH – igény lés be nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem 
ré geb bi – ere de ti iga zo lá sát ar ról, hogy a fel nõtt kép zé si in -
téz mény nek köztartozása nincs;
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e) fo gya ték kal élõ fel nõtt ál ta lá nos, nyel vi, illetve
OKJ-ban nem sze rep lõ szak mai kép zé se ese tén az e prog -
ra mok ra vo nat ko zó akk re di tá ci ós ta nú sít vány cég sze rû en
hi te le sí tett má so la tát.

(4) A nap tá ri év ben ugyan azon fel nõtt kép zé si in téz -
mény ál tal be nyúj tott újabb igény lés hez a (3) be kez dés
sze rin ti mel lék le tek kö zül

a) az a) pont ban meg ha tá ro zott cég ki vo nat és vál lal ko -
zói iga zol vány hi te les má so la tát, to váb bá a b) és d) pon -
tok ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat is mé tel ten csa tol -
ni kell, 

b) a c) és e) pon tok ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo -
kat ki zá ró lag ak kor kell csa tol ni, ha azok adat tar tal má ban
vál to zás tör tént.

5.  §

(1) A fel nõtt kép zé si in téz mé nyek ál tal a 4.  § sze rint be -
nyúj tott, a tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe le lõ tá mo ga tá si
igé nye ket – a tá mo ga tás éves elõ irány za ta mér té ké ig – az
aláb bi sor rend figye lembe véte lével kell ki elé gí te ni:

a) a nap tá ri évet meg elõ zõ év(ek)ben tá mo ga tás ban ré -
sze sí tett és a nap tá ri évre is át hú zó dó kép zé sek re vo nat ko -
zó igé nye ket, 

b) szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges is me re tek
el sa já tí tá sá ra irá nyuló ál ta lá nos kép zé sek re vo nat ko zó
igé nye ket, 

c) az OKJ-ban sze re pe lõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé re
irá nyuló kép zé sek re vo nat ko zó igé nye ket, 

d) nyel vi kép zé sek re vo nat ko zó igé nye ket, 
e) az a)–d) pon tok ba nem tar to zó ál ta lá nos és szak mai

kép zé sek re vo nat ko zó igé nye ket.

(2) Amennyi ben az igé nyelt tá mo ga tá sok össze ge meg -
ha lad ja a nap tá ri évre meg ha tá ro zott tá mo ga tá si elõ irány -
zat mér té két a nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról – az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sor rend figye lembe véte lével – a szo -
ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
dönt.

6.  §

(1) A Mi nisz té rium – a tá mo ga tás va la mennyi fel té te lé -
nek fenn ál lá sa ese tén – a nap tá ri év elsõ fél évé re vo nat ko -
zó an be nyúj tott igé nyek ese tén ja nu ár 31. nap já ig, a nap tá -
ri év má so dik fél évé re vo nat ko zó an be nyúj tott igé nyek
ese tén jú ni us 15. nap já ig, illetve az 5.  § (2) be kez dés ese -
tén a mi nisz ter dön té sét kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül a fel -
nõtt kép zé si in téz ménnyel tá mo ga tá si meg ál la po dást köt,
amennyi ben a fel nõtt kép zé si in téz mény – a Mi nisz té ri um -
nak a tá mo ga tás ban tény le ge sen ré sze sü lõ kép zé sek rõl
 szóló ér te sí té se kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül – meg kül di az igény lé sek ben sze rep lõ kép zé se ken
részt vevõ fo gya ték kal élõ fel nõt tek név so rát. A kép zés -

ben részt ve võ ket be tû rend ben, sor szá moz va fel tün te tõ
for má tu mú név sort kép zé sen ként, cég sze rû en alá ír va kell
meg kül de ni.

(2) Hi á nyo san be nyúj tott vagy pon tat la nul ki töl tött
igény lõ lap ese tén, to váb bá ha a kép zés ben részt vevõ fel -
nõt tek név so rát a fel nõtt kép zé si in téz mény nem kül di meg, 
a tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té sé re – az (1) be kez -
dés tõl el té rõ en – a hi ány pót lá si fel hí vás tel je sí té sé nek idõ -
pont já tól szá mí tott 30 na pon be lül ke rül sor. Amennyi ben
a fel nõtt kép zé si in téz mény a má so dik hi ány pót lás ra tör té -
nõ fel hí vás nak öt mun ka na pon be lül nem tesz ele get, a Mi -
nisz té rium a hi ány pót lás sal érin tett kép zés re vo nat ko zó an
nem köt meg ál la po dást.

(3) Nem köt he tõ tá mo ga tá si meg álla po dás
a) hi á nyo san be nyúj tott, illetve pon tat la nul ki töl tött,

vagy nem a szám vi te li sza bá lyok nak meg fele lõen ja ví tott
igény lõ lap alap ján; valamint

b) olyan fel nõtt kép zé si in téz ménnyel, 
ba) amely nem sze re pel a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz -

mé nyek nek az Fktv. 8.  §-a sze rin ti nyil ván tar tá sá ban, vagy
bb) amely ér vé nyes akk re di tá ci ó val nem ren del ke zik,

vagy
bc) amely ko ráb bi, tá mo ga tás sal érin tett idõ szak ra vo -

nat ko zó an a 8.  § sze rin ti el len õr zést szán dé ko san meg aka -
dá lyoz ta, vagy

bd) amely nek köz tar to zá sa áll fenn, vagy
be) amely jo go su lat la nul vett igény be tá mo ga tást, a tá -

mo ga tás sal érin tett költ ség ve té si év tõl szá mí tott két évig, 
bf) amely az Fktv. 21.  § (3) be kez dé se alap ján, a kü lön

jog sza bály ban meg ha tá ro zott sta tisz ti kai adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te;

c) olyan kép zés re vo nat ko zó an, ame lyet a fel nõtt kép -
zé si in téz mény éves kép zé si terv e a nap tá ri év ben nem tar -
tal maz.

(4) A tá mo ga tá si meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell
a) a tá mo ga tá si meg ál la po dást kötõ fe lek ne vét (cég ne -

vét), szék he lyét, azo no sí tó ada ta it, kép vi se lõ ik ne vét, a
fel nõtt kép zé si in téz mény adó szá mát, bank szám la szá mát;

b) a fel nõtt kép zé si in téz mény akk re di tá ci ós ta nú sít vá -
nyá nak a szá mát;

c) a fel nõtt kép zé si in téz mény cég be jegy zé sé nek/bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé nek szá mát;

d) a tá mo ga tott kép zé sek meg ne ve zé sét, azo no sí tó szá -
mát, az igény lõ la pon meg ha tá ro zott összes óra szá mát,
adott nap tá ri évre jutó óra szá mát;

e) a tá mo ga tott kép zé sek ben részt vevõ fo gya ték kal élõ 
fel nõt tek ter ve zett lét szá mát, név so rát;

f) az éves tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá nak mód ját;
g) a Mi nisz té ri um nak a kép zé sek tá mo ga tá sá ra vo nat -

ko zó kö te le zett ség vál la lá sát az zal, hogy a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa a fel nõtt kép zé si in téz mény és a Mi nisz té rium
 között meg kö tött tá mo ga tá si meg álla po dás alap ján a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si elõ irány -
zat és faj la gos tá mo ga tá si mér té kek figye lembe véte lével
tör ténik;
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h) a fel nõtt kép zé si in téz mény nek a tá mo ga tás kép zé si
cél ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét;

i) a fel nõtt kép zé si in téz mény je len tés té te li kö te le zett -
sé gét a tá mo ga tott kép zés tény le ges meg kez dé sé nek idõ -
pont já ra vo nat ko zó an;

j) a fel nõtt kép zé si in téz mény nek a Mi nisz té rium
9.  §-ban meg ha tá ro zott el len õr zé si jog kö re tu do má sul vé -
te lé re vo nat ko zó nyi lat ko za tát;

k) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek, fo lyó sí tá sá nak és el -
szá mo lá sá nak egyéb fel té te le it;

l) a fel nõtt kép zé si in téz mény nek a 10.  § alap ján eset le -
ge sen ke let ke zõ tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé ge
tel je sí té sé nek sza bá lya it;

m) a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban vál lalt kö te le zett sé -
gek nem szer zõ dés sze rû tel je sí té sé nek jog kö vet kez mé -
nye it.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tás éves elõ irány za ta fel nõtt -
kép zé si in téz mé nyek kel meg kö tött tá mo ga tá si meg ál la po -
dá sok ban le kö tés re ke rült, to váb bi tá mo ga tás nyúj tá sá ra
nincs le he tõ ség, ezért a Mi nisz té rium a tá mo ga tá si meg ál -
la po dá sok meg kö té sét fel füg gesz ti, és az er rõl  szóló köz le -
mé nyét a hi va ta los hon lap ján köz zé te szi. A köz le mény
köz zé té te lét köve tõen a fel nõtt kép zé si in téz mény nek
e ren de let 4.  § (2) be kez dé se alap ján igény lõ lap be nyúj tá -
sá ra csak ak kor van le he tõ sé ge, ha a Mi nisz té rium a tá mo -
ga tá si meg ál la po dá sok is mé telt meg kö té sé nek le he tõ sé gé -
rõl újabb köz le ményt je len tet meg.

A támogatás folyósítása és elszámolása

7.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa kép zé sen ként, ne gyed éven -
ként történik.

(2) A fel nõtt kép zé si in téz mény a tá mo ga tá si meg ál la po -
dá son ala pu ló igé nyét a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
– a ne gyed év utol só nap já nak ada tai alap ján, kép zé sen -
ként, a kép zés ben részt vett fel nõt tek tény le ges lét szá ma és 
a tel je sí tett óra szám alap ján ki töl tött – be je len tõ la pok nak a 
Mi nisz té ri um hoz tör té nõ be nyúj tá sá val ér vé nye sí ti. A be -
je len tõ la pok hoz – az utol só ne gyed év re vo nat ko zó ki vé te -
lé vel – az adott ne gyed év ben a kép zé sen részt ve võk név -
so rát is csa tol ni kell.

(3) A be je len tõ la po kat a kép zés idõ tar ta ma alatt min den 
ne gyed év utol só nap ját kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül kell
be nyúj ta ni. A kép zés utol só ne gyed évé re vo nat ko zó be je -
len tõ la po kat a kép zés ben részt vevõ fel nõt tek – a kép zés
be fe je zé sét köve tõen leg fel jebb hat hó na pon be lül le tett –
si ke res vizs gá ját kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül, de leg ké -
sõbb a nap tá ri évet kö ve tõ év má jus 15-ig kell be nyúj ta ni a
vizs ga le té te lét iga zo ló 4. szá mú mel lék let sze rin ti, kép zé -
sen ként ki töl tött do ku men tu mok csa to lá sa mel lett.

(4) A fel nõtt kép zé si in téz mény tá mo ga tá si igé nyét az
(1)–(3) be kez dés sze rint nem ér vé nye sít he ti, amennyi ben

a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ kép zést nem az
igény lés nek meg fe le lõ nap tá ri fél év ben in dí tot ta el.

(5) A Mi nisz té rium a be je len tõ la pok be ér ke zé sét kö ve tõ 
15 mun ka na pon be lül in téz ke dik az éves tá mo ga tás ne -
gyed év re jutó idõ ará nyos ré szé nek a fel nõtt kép zé si in téz -
mény bank szám lá já ra tör té nõ át uta lá sá ról. Hi á nyos vagy
el lent mon dó ada to kat tar tal ma zó be je len tõ lap be nyúj tá sa
ese tén a ha tár idõt a hi ány pót lá si fel hí vás tel je sí té sé nek
idõ pont já tól kell szá mí ta ni. Amennyi ben a fel nõtt kép zé si
in téz mény a má so dik hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás nak öt
mun ka na pon be lül nem tesz ele get, a Mi nisz té rium men te -
sül a tá mo ga tá si összeg idõ ará nyos ré szé nek át uta lá sa ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé si kö te le zett sé ge alól.

(6) Át hú zó dó kép zés ese tén a kép zés nap tá ri évet kö ve -
tõ évre jutó óra szá ma alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tást a fel -
nõtt kép zé si in téz mény a 4.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok 
sze rint igé nyel he ti, mely nek fo lyó sí tá sa az (1)–(5) be kez -
dés sze rint tör té nik.

8.  §

(1) A tá mo ga tás el szá mo lá sa a kép zés ben részt vevõ fel -
nõt tek tény le ges lét szá ma és a kép zés nap tá ri év ben tel je sí -
tett óra szá ma alap ján kép zé sen ként ki töl tött, a 3. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ el szá mo ló la pon tör té nik.

(2) Az adott nap tá ri év ben in du ló és le zá ru ló kép zé sek
ese té ben, és amennyi ben a 7.  § (3) be kez dés alap ján a kép -
zés ben részt vevõ fel nõt tek a vizs gát a nap tá ri évet kö ve tõ
év ben te szik le, az (1) be kez dés sze rint ki töl tött el szá mo ló
la po kat a kép zés utol só ne gyed évé re jutó tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sát kö ve tõ 8 na pon be lül kell a fel nõtt kép zé si in téz -
mény nek be nyúj ta nia a Mi nisz té rium felé.

(3) Át hú zó dó kép zé sek ese tén az (1)–(2) be kez dés sze -
rint kell az el szá mo ló la po kat be nyúj ta ni az zal az el té rés -
sel, hogy a kép zés sel érin tett va la mennyi nap tá ri évre vo -
nat ko zó an kü lön – az adott nap tá ri év ben tel je sí tett óra -
szám figye lembe véte lével ki töl tött – el szá mo ló la pot kell
be nyúj ta ni.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rint be nyúj tott el szá mo lá -
sok el fo ga dá sá ról a Mi nisz té rium a be nyúj tást kö ve tõ
45 na pon be lül dönt. Hi á nyos vagy el lent mon dó ada to kat
tar tal ma zó el szá mo ló lap be nyúj tá sa ese tén a ha tár idõt a
hiány pótlási fel hí vás tel je sí té sé nek idõ pont já tól kell szá -
mí ta ni.

Ellenõrzés

9.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sé nek, el szá mo lá sá nak és fel -
hasz ná lá sá nak jog sze rû sé gét a Mi nisz té rium ellen õr zi.
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(2) Az ellen õr zés so rán az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott szer ve zet, illetve sze mély a tá mo ga tá si meg álla po dás
tel je sü lé sé vel kap cso la to san vizs gá la tot tart hat, ira to kat és 
más do ku men tá ci ó kat kér het, azok ról má so la tot, illetve ki -
vo na tot ké szít het, az adott in téz mény bár mely dol go zó já -
tól szó ban vagy írás ban fel vi lá go sí tást kér het.

(3) A fel nõtt kép zé si in téz mény kö te les
a) az el len õr zés re jo go sult meg ke re sé sé nek so ron kí vül 

ele get ten ni, 
b) az el len õr zés re jo go sult ré szé re szó ban vagy írás ban

tá jé koz ta tást adni, és a do ku men tá ci ós anya gok ba a be te -
kin tést le he tõ vé ten ni, 

c) az el len õr zést vég zõ sze mély ké ré sé re az ál ta la szol -
gál ta tott ada tok és ren del ke zés re bo csá tott do ku men tá ció
tel jes sé gé rõl nyi lat ko za tot ten ni, 

d) az ellen õr zés za var ta lan el vég zé sé hez szük sé ges
egyéb fel té te le ket meg te rem te ni.

Jogkövetkezmények

10.  §

(1) Jog sza bály sér tés, illetve a tá mo ga tá si meg ál la po dás -
ban rög zí tett kö te le zett sé gek nem szer zõ dés sze rû tel je sí té -
se ese tén, to váb bá a 9.  §-ban meg ha tá ro zott ellen õr zés so -
rán, valamint a Mi nisz té ri um hoz a nap tá ri év ben be nyúj -
tott do ku men tu mok adat tar tal ma alap ján meg ál la pít ha tó
jog sze rût len tá mo ga tás igény lés és el szá mo lás ese tén
(a továb biak ban együtt: jog sze rût len ség) a fel nõtt kép zé si
in téz ményt vissza fi ze té si, illetve ka mat fi ze té si kö te le zett -
ség ter he li. A fel nõtt kép zé si in téz ményt a vissza fi ze té si és
ka mat fi ze té si kö te le zett ség a jog sze rût len ség kez de té nek
idõ pont ja ként meg ál la pít ha tó idõ pont tól ter he li. A ka mat
napi mér té ke a jog sze rût len ség fel tá rá sá nak idõ pont já ban
ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré szé nek két -
szerese.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ fo -
gya ték kal élõ fel nõtt a kép zést nem fe je zi be vagy a kép zés 
be fe je zé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül a kép zés ben részt ve -
võk – a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí tett, ille tõ leg a
kép zés bõl ki ma ra dók lét szá má val csök ken tett lét szá mot
figye lembe véve – leg alább 90%-a si ke res vizs gát nem
tesz, a fel nõtt kép zé si in téz ményt – az érin tett lét szám ará -
nyá ban fo lyó sí tott tá mo ga tá si összeg re vo nat ko zó an –
vissza fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(3) A fel nõtt kép zé si in téz mény men te sül a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott vissza fi ze té si kö te le zett ség alól,
amennyi ben – a vissza fi ze tés alap já ul szol gá ló ok fel me rü -
lé sét köve tõen ha la dék ta la nul, vagy leg ké sõbb a Mi nisz té -
rium vissza fi ze té si fel szó lí tá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 5 mun ka na pon be lül – iga zo lást nyújt be a Mi nisz té -
rium felé arra vo nat ko zó an, hogy

a) a kép zés ben részt ve võ ön hi bá ján kí vü li ok ból nem
fe jez te be a kép zést, illetve nem tett vizs gát, vagy

b) a kép zés ben részt ve võ a kép zést azért nem fe jez te
be, illetve a vizs gát azért nem tet te le, mert ha tá ro zat lan
ide jû mun ka vi szonyt lé te sí tett és ezt a mun kál ta tó ja ál tal
ki ál lí tott iga zo lás sal a fel nõtt kép zé si in téz mény felé iga -
zol ta.

(4) Az (1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ese te ken
túl me nõ en vissza fi ze té si kö te le zett ség ter he li a fel nõtt kép -
zé si in téz ményt ab ban az eset ben is, ha

a) az el len õr zést szán dé ko san meg hi ú sí tot ta, vagy az
ellen õr zés le foly ta tá sát aka dá lyoz ta, vagy

b) az el len õr zés hez szük sé ges do ku men tu mo kat fel hí -
vás ra nem bo csá tot ta ren del ke zés re, vagy

c) a nor ma tív tá mo ga tás el len õr zé se szem pont já ból
szük sé ges, az Fktv. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ada to kat
nem ke ze li.

A vissza fi ze té si kö te le zett ség at tól az idõ pont tól kez dõ -
dõ en ter he li a fel nõtt kép zé si in téz ményt, ami kor tól az
igény lés jog sze rû sé gé nek el len õr zé sét nem le he tett el vé -
gez ni.

Egyéb rendelkezések

11.  §

Tá mo ga tott kép zés ese tén a fel nõtt kép zé si szer zõ dés -
nek – az Fktv. 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ele me ken kí vül – tar tal maz nia kell:

a) a tan órák ról való leg fel jebb 10%-os meg en ge dett
 hiányzási mér té ket, és en nek túl lé pé se ese tén a fel nõtt nek
a kép zé sé hez fo lyó sí tott tá mo ga tás vissza fi ze té sé re vo nat -
ko zó kö te le zett sé gét;

b) a kép zé si díj fel nõtt ál tal tör té nõ meg fi ze té sét, to -
váb bá az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás ból a tá mo -
ga tás sal érin tett költ ség ve té si év tõl szá mí tott egy évre tör -
té nõ ki zá rá sát arra az eset re, ha a fel nõtt a kép zést ön hi bá -
já ból nem fe je zi be, vagy a kép zés be fe je zé sét kö ve tõ leg -
fel jebb 6 hó na pon be lül ön hi bá já ból a vizs gát nem te szi le;

c) a fo gya ték kal élõ fel nõtt hoz zá já ru lá sát a fel nõtt kép -
zé si in téz mény 12.  §-ban meg ha tá ro zott adat ke ze lé sé hez.

12.  §

A fel nõtt kép zé si in téz mény nek – az Fktv. 10/A.  §-ában
meg ha tá ro zott do ku men tu mo kon kí vül – a kép zés ben
részt vevõ fo gya ték kal élõ fel nõtt tá mo ga tás ra való jo go -
sult sá gát alá tá masz tó 5. szá mú mel lék let sze rin ti iga zo lá sát 
5 évig kell meg õriz nie.

13.  §

A ren de let 1–4. szá mú mel lék le te sze rin ti for ma nyom -
tat vá nyo kat a Mi nisz té rium hi va ta los hon lap ján és a kor -
mány za ti por tá lon köz zé kell ten ni.
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Záró rendelkezések

14.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel nõtt -
kép zé si nor ma tív tá mo ga tás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
206/2005. (X. 1.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
206/2005. (X. 1.) Korm. ren de let] ha tá lyát vesz ti, ren del -
ke zé se it azon ban a 2007. évre vo nat ko zó an be nyúj tott tá -
mo ga tá si igé nyek, valamint a 2006. év ben kez dõ dött és a

2007. év ben le zá ru ló tá mo ga tott kép zé sek te kin te té ben al -
kal maz ni kell.

(3) A 206/2005. (X. 1.) Korm. ren de let tel ha tá lyon kí vül 
he lye zett, a fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga tás rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 15/2003. (II. 19.) Korm. ren de let ren -
del ke zé se it a 2004. év ben kez dõ dött és a 2008. év ben le zá -
ru ló tá mo ga tott kép zé sek te kin te té ben még al kal maz ni
kell.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

Igénylõlap
a felnõttképzési normatív támogatás nyújtásához a ...... év ...... félévre

...... szá mú lap

A fel nõtt kép zé si in téz mény

– neve:

– szék he lye:

– le ve le zé si címe:

– te le fon szá ma:

– fax szá ma:

– e-ma il címe:

– sta tisz ti kai szám je le:

– adó szá ma:

– bank szám la szá ma (3×8 szám jegy):

– szám la ve ze tõ bank neve:

– cég jegy zék szám (bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel szá ma)
köz ok ta tá si in téz mény ese tén az OM azo no sí tó szá ma:

a 2004. évi XXXIV. tör vény alap ján kis- és kö zép vál lal ko zás ; kis vál lal ko zás ;
mik ro vál lal ko zás ; nem tar to zik a Kkvt. ha tá lya alá 1

– nyil ván tar tás ba vé te li szá ma:

– akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma:

– az in téz mény ne vé ben kép vi se let re és alá írás ra jo go sult neve, be osz tá sa:

– ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé ge:

A nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ kép zés

– meg ne ve zé se:

– át hú zó dó kép zés ese tén a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ szá ma:

– azo no sí tó szá ma (OKJ vagy akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma):

– meg va ló sí tá sá nak he lye és címe:

– összes óra szá ma: óra

– elõ zõ év(ek)ben meg tar tott óra szá ma: óra

– nap tá ri évre jutó óra szá ma: óra
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A nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ kép zés ben részt vevõ fel nõt tek

– ter ve zett össz lét szá ma: fõ

A kép zés díja2: Ft (óra × fõ × faj la gos mér ték)

OKJ-s kép zés ese tén az elsõ vizs ga díj össze ge: Ft (Ft/vizs ga × fõ)

Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge össze sen2: Ft

1 A meg fe le lõ rész meg je lö len dõ.
2 A mi nisz té rium töl ti ki.

Dá tum: ...........................................................

P. H.

..........................................................
cég sze rû alá írás

2. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

Bejelentõlap
a felnõttképzési normatív támogatás folyósításához a ...... év ...... negyedévre

...... szá mú lap

A fel nõtt kép zé si in téz mény

– neve:

– szék he lye:

– te le fon szá ma:

– fax szá ma:

– e-ma il címe:

– bank szám la szá ma (3×8 szám jegy):

– szám la ve ze tõ bank neve:

– ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé ge:

A tá mo ga tá si meg álla po dás (és mó do sí tás) szá ma:

A kép zés meg kez dé sé nek idõ pont ja:

A tá mo ga tás sal érin tett ne gyed éves idõ szak: ... év ........ hó ..... nap tól ... év ......... hó .... na pig

A nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ kép zés

– meg ne ve zé se:

– tá mo ga tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ szá ma:

– azo no sí tó szá ma (OKJ vagy akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma):

– meg va ló sí tá sá nak he lye, címe:

– az adott ne gyed év ben tel je sí tett összes óra szá ma: óra

– a kö vet ke zõ nap tá ri évre át hú zó dó óra szám1: óra
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A kép zés ben részt ve võk tény le ges össz lét szá ma2: fõ, mely bõl

– si ke res vizs gát tett fel nõt tek szá ma3: fõ

A tá mo ga tás össze sen4: Ft (óra × fõ × faj la gos mér ték)

OKJ-s kép zés ese tén a vizs ga díja4: Ft (Ft/vizs ga × fõ)

Az adott ne gyed év re meg ál la pí tott tá mo ga tás össze ge: Ft

1 A IV. ne gyed év re vo nat ko zó be je len tõ lap be nyúj tá sa kor töl ten dõ ki.
2 A kép zé si óra szám 10%-át meg ha la dó hi ány zás ese tén a fel nõtt a kép zés bõl ki ma rad és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa kor nem ve he tõ figye lembe.
3 Az utol só be je len tõ lap be nyúj tá sa kor töl ten dõ ki.
4 Az utol só ne gyed év re vo nat ko zó be je len tõ lap be nyúj tá sa kor csak a si ke res vizs gát tett fel nõt tek lét szá ma alap ján fo lyó sít ha tó tá mo ga tás. A vizs gát ké sõb bi

idõ pont ban le te võ fel nõt tek re vo nat ko zó an a vizs ga le té te lét köve tõen új be je len tõ lap be nyúj tá sa szük sé ges.

Dá tum: ...........................................................

P. H.

..........................................................
cég sze rû alá írás

Mi nisz té rium ál tal tel je sí tés sel iga zolt fo lyó sí tan dó összeg:             Ft

..........................................................
alá írás

3. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

Elszámoló lap a felnõttképzési normatív támogatás felhasználásáról
...... évrõl

...... szá mú lap

A fel nõtt kép zé si in téz mény

– neve:

– szék he lye:

– te le fon szá ma:

– fax szá ma:

– e-ma il címe:

– ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé ge:

A tá mo ga tá si meg álla po dás(ok) [és mó do sí tás(ok)] szá ma:

A nor ma tí van tá mo ga tott kép zés

– meg ne ve zé se:

– tá mo ga tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ szá ma:

– azo no sí tó szá ma (OKJ vagy akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma):

– meg va ló sí tá sá nak he lye és címe:

– összes óra szá ma:
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Meg ne ve zés I. ne gyed év II. ne gyed év III. ne gyed év IV. ne gyed év Tárgy év össze sen

A nap tá ri év ben tel je sí tett óra szám

A kép zés ben részt ve võk össz lét szá ma –

Fo lyó sí tott tá mo ga tá si összeg: Ft

A vizs ga díja: Ft

A fo lyó sí tott tá mo ga tás össze sen: Ft

A tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ fel nõt tek sta tisz ti kai ada tai a kö vet ke zõ bon tás sze rint:

Élet kor 20 év alatt 20–25 év 25–30 év 30–35 év 35–40 év 40–45 év 45–50 év 50 év fe let t

– fõ

– %1

Nem fér fi nõ

– fõ

– %1

Is ko lai vég zett ség alap fo kú kö zép fo kú fel sõ fo kú

– fõ

– %1

1 A kép zés ben részt ve võk össz lét szá má hoz vi szo nyít va.

Dá tum: ...........................................................

P. H.

..........................................................
cég sze rû alá írás

4. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

A vizsga letételét igazoló lap

..... szá mú lap

A fel nõtt kép zé si in téz mény

– neve:

– szék he lye:

– te le fon szá ma:

– fax szá ma:

– e-ma il címe:

– ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé ge:

A tá mo ga tá si meg álla po dás(ok) [és mó do sí tás(ok)] szá ma:

A nor ma tí van tá mo ga tott kép zés

– meg ne ve zé se:

– tá mo ga tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ szá ma:

– azo no sí tó szá ma (OKJ vagy akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma):

– meg va ló sí tá sá nak he lye, címe:
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A Kormány
124/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek
ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról

A véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló
1997. évi XI. tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let elõ írásait a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az 
élel mi sze rek (a továb biak ban együtt: ter mé kek) föld raj zi
áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek nek, valamint a föld -
raj zi áru jel zõk hasz ná la tá nak el len õr zé sé re kell alkal -
mazni.

Meg ne ve zés

Szer zõ dés sze rin ti 
fel nõt tek
lét szá ma

Vizs gát tett fel nõt tek lét szá ma A vizs gát tett 
fel nõt tek össz lét-
szá ma a szer zõ -

dés sze rin ti
lét szám hoz
vi szo nyít va

A vizs gát ké sõbb
le te võ fel nõt tek

lét szá ma1Ko ráb ban már 
je len tett

Je len leg Össze sen

fõ fõ fõ fõ % fõ

A fel nõt tek össz lét szá ma

Sor-
szám

Név2 A szak ké pe sí tés (nyel vi
kép zés) meg ne ve zé se

A kép zés kez dé si
és be fe je zé si idõ pont ja

Si ke res vizs ga le té te lé -
nek dá tu ma (elsõ vagy

to váb bi vizs ga3)

A ki ál lí tott bi zo nyít vány 
sor szá ma és dá tu ma

1 A ké sõb bi vizs ga idõ pont já nak (hó nap) meg je lö lé sé vel.
2 A kép zés ben részt vevõ fel nõt ten ként (sor szám mal el lát va és be tû rend ben) töl ten dõ ki.
3 A meg fe le lõ rész meg je lö len dõ.

Dá tum: ...........................................................

P. H.

..........................................................
cég sze rû alá írás

5. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

A fogyatékosság igazolása

A ren de let alap ján a fo gya ték kal élõ fel nõt tek kép zé sé hez nyújt ha tó nor ma tív tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé hez
szük sé ges, a fo gya té kos ság meg ál la pí tá sát, annak mér té két, illetve vég le ges vagy idõ sza kos vol tát iga zo ló szak vé le -
mény ki adá sá ra – az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet ille té kes szak ér tõ bizottsága mellett – az alábbi szervek jogosultak:

– hal lás sé rül tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes au dio ló gi ai ál lo más szak or vo sa/szakfõorvosa, 
– lá tás sé rül tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes sze mé sze ti szak ren de lõ szak or vo sa/szakfõorvosa, 
– moz gás sé rül tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes kli ni kák, kór há zak, szak ren de lõk szak or vo sa/szakfõorvosa, 
– be széd- és más fo gya ték kal élõ fel nõt tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes szak in té zet szak or vo sa/szakfõorvosa.



(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki – a bor ecet ki vé te lé -
vel – a szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek re.

(3) E ren de let vég re haj tá sa so rán a me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek és élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg -
je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló, 2006. már ci us 20-i
510/2006/EK ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban: kö zös -
sé gi ren de let), a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek
föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról
 szóló 510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 14-i 1898/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben
(a továb biak ban: kö zös sé gi vég re haj tá si ren de let) és az
élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény ben
(a továb biak ban: Étv.) fog lalt fo ga lom meg ha tá ro zá so kat
is al kal maz ni kell.

(4) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter), a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 
(a továb biak ban: MSZH) és az ellen õr zõ ha tó sá gok e ren -
de let sze rin ti el já rá sa so rán a véd je gyek és a föld raj zi áru -
jel zõk ol tal má ról  szóló 1997. évi XI. tör vény (a továb biak -
ban: Vt.), valamint a kö zös sé gi ren de let és a kö zös sé gi
vég re haj tá si ren de let sza bá lya it, az e jog sza bá lyok ban
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben pe dig 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 ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

II. Fejezet

A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS

2.  §

(1) A mi nisz ter a Vt. 116/A.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti elõ ze tes szak ha tó sá gi ál lás fog la lás (a továb biak ban:
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás) ki adá sa, valamint a Vt.
104.  §-a sze rin ti ter mék le írás jó vá ha gyá sa tár gyá ban a vé -
le mé nye zõ, ja vas lat te võ jog kör rel mû kö dõ Ma gyar
 Eredetvédelmi Ta nács (a továb biak ban: MET) ja vas la ta
alap ján ha tá roz.

(2) A MET ti zen öt tag ból áll. Tag ja it a tu do mány, az
elõ ál lí tók szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te, a Fo -
gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, a fo gyasz tói ér de kek
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek, a ha tó sá gi
ellen õr zés, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium) és az MSZH kép vi -
se lõ i bõl a mi nisz ter kéri fel. El nö két és tit ká rát a Mi nisz té -
rium kép vi se lõi kö zül a mi nisz ter ne ve zi ki.

(3) A MET ügy rend jét a mi nisz ter hagy ja jóvá; mû kö dé -
sé nek fel té te le i rõl, valamint a tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sá -
ról a Mi nisz té rium gon dos ko dik.

III. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ
TERMÉKEK FÖLDRAJZI ÁRU JEL ZÕINEK
KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

A szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás

3.  §

(1) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ki adá sa irán ti ké rel met
(e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: ké re lem) pa pír ala -
pon két pél dány ban és elekt ro ni kus for má ban a mi nisz ter -
hez kell be nyúj ta ni. A ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) a ké rel me zõ te vé keny sé gé nek olyan be mu ta tá sa,
amely le he tõ vé te szi annak meg ál la pí tá sát, hogy a kö zös -
sé gi ren de let 5. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek tel je sül nek-e,

b) a kö zös sé gi ren de let 5. cik ké nek (3) be kez dé sé ben
fog lalt ada tok és do ku men tu mok, ki egé szít ve a kö zös sé gi
vég re haj tá si ren de let 10. cik ke (1) be kez dé sé nek má so dik
al be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ók kal, valamint
– a ter mék le írás ré sze ként – a ter mék lé nye ges tu laj don sá -
ga i nak és elõ ál lí tá si mód já nak el len õr zé sé re vo nat ko zó
mi ni mum kö ve tel mé nye ket és el já rá so kat le író fe je zet tel.

(2) A mi nisz ter a ké rel met a be nyúj tá sát köve tõen ha la -
dék ta la nul meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy az tar -
tal maz za-e az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zõ tar -
tal mi ele me ket, ezt köve tõen el vég zi a ké re lem rész le tes
vizs gá la tát.

(3) A mi nisz ter köz zé te szi a ké rel met a Mi nisz té rium
 hivatalos lap já ban és hon lap ján, ha

a) azt a kö zös sé gi ren de let 5. cik ké nek (1) és (2) be kez -
dé se ér tel mé ben az arra jo go sult nyúj tot ta be, valamint

b) a kö zös sé gi ren de let 4. cik ke sze rin ti ter mék le írás
– a kö zös sé gi ren de let 2. cik két, illetve 3. cik ké nek (1) be -
kez dé sét is figye lembe véve – meg ala po zott.

(4) A kö zös sé gi ren de let 5. cik ke (5) be kez dé sé nek elsõ
al be kez dé se alap ján az arra jo go sult sze mé lyek a ké re lem -
nek a (3) be kez dés sze rin ti köz zé té te lé tõl szá mí tott két hó -
na pon be lül a ké re lem ben fog lal tak kal szem ben ki fo gást
nyújt hat nak be a mi nisz ter hez. Ha e ha tár idõn be lül ki fo -
gás nem ér ke zik, a mi nisz ter a szak ha tó sá gi ál lás fog la lást
ki ad ja.

(5) A mi nisz ter a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül ér ke zett ki fo gás el fo gad ha tó sá gá ról a kö zös sé gi 
ren de let 7. cik ke (3) be kez dé se elsõ al be kez dé sé nek
a)–d) pont ja i ban fog lalt fel té te lek vizs gá la ta alap ján dönt.
A mi nisz ter a ki fo gást a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban uta -
sít ja el, ha az nem fe le l meg a vizs gált fel té te lek nek.

(6) Az (5) be kez dés alap ján vizs gált fel té te lek nek meg -
fe le lõ ki fo gás ese tén a mi nisz ter a ki fo gás sal kap cso lat ban

4554 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/67. szám



nyi lat ko zat té tel re hív ja fel a ké rel me zõt. A mi nisz ter a
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban dönt ar ról, hogy a ki fo gás -
nak helyt ad vagy azt el uta sít ja.

(7) A mi nisz ter a ké rel met annak be nyúj tá sá tól szá mí -
tott hat hó na pon be lül bí rál ja el; e ha tár idõt in do kolt eset -
ben egy íz ben, leg fel jebb há rom hó nap pal meg hosszab bít -
hat ja.

A termékleírás módosítása

4.  §

(1) A ter mék le írás mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa irán ti
ké rel met a kö zös sé gi ren de let 9. cik ké nek (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján, a kö zös sé gi vég re haj tá si ren de let
16. cik ke (1) be kez dé sé nek meg fele lõen kell be nyúj ta ni.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem ben kért mó do sí -
tás az egy sé ges do ku men tum mó do sí tá sát von ja maga
után, a 3.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell el jár ni.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem ben kért mó do sí -
tás nem ered mé nye zi az egy sé ges do ku men tum meg vál -
toz ta tá sát, vagy azt a kö zös sé gi ren de let 9. cik ké nek
(4) be kez dé se alap ján nyújt ják be, a mi nisz ter a 3.  §-ban
fog lal tak sze rint jár el, de a mó do sí tás mér té ké tõl füg gõ en
a 3.  § (3)–(6) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott el já rás le foly -
ta tá sa nél kül is ki ad hat ja a szak ha tó sá gi ál lás fog la lást.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése

5.  §

(1) Az ol ta lom alatt álló föld raj zi áru jel zõ be jegy zé sé -
nek tör lé sét a kö zös sé gi ren de let 12. cik ké nek (2) be kez dé -
se alap ján arra jo go sul tak a kö zös sé gi vég re haj tá si ren de -
let 17. cik ke (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen kér he tik.

(2) Az (1) be kez dés alap ján be nyúj tott tör lé si ké rel mek -
re a 3.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

Az Európai Közösség más tagállama, illetve harmadik
ország által továbbított kérelemmel szemben benyújtott

kifogás

6.  §

(1) Az Euró pai Kö zös ség más tag ál la ma vagy har ma dik
or szág ál tal az Euró pai Bi zott ság nak (a továb biak ban: Bi -
zott ság) to váb bí tott be jegy zés irán ti, mó do sí tá si, illetve
tör lé si ké re lem mel szem be ni – a kö zös sé gi ren de let 7. cik -
ké nek (2) be kez dé se sze rin ti – ki fo gást a kö zös sé gi ren de -
let 7. cik ke (3) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben, illetve
a kö zös sé gi vég re haj tá si ren de let 17. cik ke (2) be kez dé sé -

nek ha to dik al be kez dé sé ben fog lal tak kal össz hang ban kell 
el ké szí te ni. A ki fo gást a Vt. 116/A.  §-a (7) be kez dé sé nek
meg fele lõen kell be nyúj ta ni a mi nisz ter hez.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké rel mek nek a Bi zott ság ál -
tal az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett ada ta it a
mi nisz ter a Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban és hon lap ján
is köz zé te szi.

(3) A ki fo gást a mi nisz ter má so lat ban meg kül di az
MSZH-nak.

(4) A mi nisz ter a ki fo gást a kö zös sé gi ren de let 7. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ ben to váb bít ja a
 Bizottsághoz.

A Magyarország által továbbított kérelemre az Európai
Közösség más tagállamától, illetve harmadik országból

érkezett kifogás

7.  §

(1) A Ma gyar or szág ál tal a Bi zott ság nak to váb bí tott be -
jegy zés irán ti, mó do sí tá si, illetve tör lé si ké re lem re az
Euró pai Kö zös ség más tag ál la má tól vagy har ma dik or -
szág ból a Bi zott sá gon ke resz tül ér ke zett ki fo gást a mi nisz -
ter to váb bít ja az ér de kelt fe lek nek, és a kö zös sé gi ren de let
7. cik ke (5) be kez dé sé nek má so dik al be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ha tár idõn be lül le foly ta tott egyez te tés ben köz re -
mû kö dik.

(2) A ki fo gást a mi nisz ter má so lat ban meg kül di az
MSZH-nak.

(3) Az egyez te tés ered mé nyé rõl a mi nisz ter a kö zös sé gi
vég re haj tá si ren de let 13. cik ké nek (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak meg fele lõen tá jé koz tat ja a Bizottságot.

A termékek ellenõrzése

8.  §

(1) A Vt. 116/A.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti át me ne ti
ol ta lom ban, illetve a kö zös sé gi ren de let alap ján ol ta lom -
ban ré sze sü lõ föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé kek nek
(a továb biak ban együtt: föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter -
mék) a kö zös sé gi ren de let 11. cik ke sze rin ti el len õr zé sét
élel mi sze rek vo nat ko zá sá ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal nak (a továb biak ban: MgSzH) a ter me lõ,
elõ ál lí tó vagy fel dol go zó (a továb biak ban együtt: elõ ál lí -
tó) szék he lye vagy te lep he lye sze rin ti te rü le ti szer vei és
Köz pont ja, vi rá gok és dísz nö vé nyek vo nat ko zá sá ban az
MgSzH Köz pont ja (a továb biak ban együtt: ellen õr zõ ha tó -
ság) vég zi.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ellen õr zés so rán az ellen -
õr zõ ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a föld raj zi áru jel zõ vel el -
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lá tott ter mék nem fe le l meg a ter mék le írás ban fog lal tak -
nak,

a) ki sebb hiba ese tén fel szó lít ja az elõ ál lí tót a hi á nyos -
sá gok ha la dék ta lan or vos lá sá ra és arra, hogy az en nek ér -
de ké ben meg tett in téz ke dé sek rõl ti zen öt na pon be lül írás -
ban ad jon tá jé koz ta tást,

b) lé nye ges hiba ese tén, vagy ha az elõ ál lí tó az a) pont
sze rin ti be szá mo lá si kö te le zett sé gét el mu laszt ja, a ter mék
elõ ál lí tá sát, illetve for ga lom ba ho za ta lát a jog sér tést el kö -
ve tõ elõ ál lí tó szá má ra a hiba jel le gé tõl füg gõ fel té tel hez
köti, illetve

c) sú lyos hiba ese tén a ter mék te kin te té ben a föld raj zi
áru jel zõ hasz ná la tát a jog sér tést el kö ve tõ elõ ál lí tó szá má ra 
azon na li ha tállyal meg tilt ja.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban
a) ki sebb hiba a ter mék le írás ban fog lal tak tól  való

olyan el té rés, amely a ter mék jel lem zõ it annak lé nye ges
tu laj don sá ga it te kint ve nem vál toz tat ja meg;

b) lé nye ges hiba
ba) a ter mék le írás ban fog lal tak tól  való, az a) és a

c) pont ba nem tar to zó el té rés, amely a ter mék mi nõ sé gi jel -
lem zõ it be fo lyá sol ja, valamint

bb) a ki sebb hiba há rom éven be lül tör té nõ meg is mét -
lõ dé se;

c) sú lyos hiba
ca) a ter mék le írás ban fog lal tak tól  való olyan mér té kû

vagy ter mé sze tû el té rés, amely a ter mék jel lem zõ it annak
lé nye ges tu laj don sá ga it te kint ve je len tõ sen meg vál toz tat -
ja, vagy amely nek ered mé nye kép pen a ter mék nem te kint -
he tõ a ter mék le írás ban sze rep lõ föld raj zi te rü let rõl szár -
ma zó nak, valamint

cb) a b) pont ba) al pont ja sze rin ti lé nye ges hiba há rom
éven be lül tör té nõ meg is mét lõ dé se.

(4) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti ti la lom idõ tar ta ma
egy év. A föld raj zi áru jel zõ új bó li hasz ná la tát az elõ ál lí tó
ak kor kezd he ti meg, ha a ti la lom le jár tá nak nap ját meg elõ -
zõ ellen õr zés so rán az ellen õr zõ ha tó ság meg ál la pít ja,
hogy a föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék meg fe lel a ter -
mék le írás ban fog lal tak nak.

(5) Ha az elõ ál lí tó a (2) be kez dés c) pont ja alap ján ho -
zott til tó ha tá ro zat el le né re hasz nál ja az adott föld raj zi áru -
jel zõt, az ellen õr zõ ha tó ság

a) élel mi sze rek vo nat ko zá sá ban az Étv. 14.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ja alap ján, dísz nö vé nyek ese té ben a nö -
vény faj ták ál lam i el is me ré sé rõl, valamint a sza po rí tó anya -
gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 2003.
évi LII. tör vény (a továb biak ban: 2003. évi LII. tör vény)
28.  §-a alap ján mi nõ ség vé del mi bír sá got szab ki, valamint

b) a jog sér tõ cég ada ta it és a jog sér tést nyil vá nos ság ra
hoz za,

c) a föld raj zi áru jel zõ vel jog el le ne sen el lá tott ter mé ket
le fog lal ja, illetve

d) a fo gyasz tók meg té vesz té sé nek gya nú ja ese tén ér te -
sí ti a Gaz da sá gi Ver seny hi va talt a ta pasz talt sza bály ta lan -
ság ról.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zést a kö zös sé gi ren -
de let 11. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti és (3) be kez dé sé -
nek meg fe le lõ ter mék ta nú sí tó szer ve zet (a továb biak ban:
ter mék ta nú sí tó szer ve zet) vég zi, amennyi ben a ter mék
elõ ál lí tó ja a ter mék ta nú sí tá sá ra vele szer zõ dést köt. Ha a
ter mék ta nú sí tó szer ve zet meg ál la pít ja, hogy a ter mék elõ -
ál lí tá sa nem fe le l meg a ter mék le írás ban fog lal tak nak,

a) ki sebb hiba ese tén a (2) be kez dés a) pont ja sze rint
jár el,

b) lé nye ges vagy sú lyos hiba ese tén meg ke re si az ellen -
õr zõ ha tó sá got a (2) be kez dés b) és c) pont ja, valamint az
(5) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek meg té te le cél já ból.

9.  §

(1) Vi rá gok és dísz nö vé nyek vo nat ko zá sá ban az
MgSzH Köz pont ja, élel mi sze rek vo nat ko zá sá ban az
MgSzH Köz pont ja és te rü le ti szer vei, valamint a Fo gyasz -
tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és a fo gyasz tó vé del mi fel ügye -
lõ sé gek – a ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let sze rin ti ha tás kö rük -
ben el jár va – el len õr zik, hogy a ter mék for gal ma zá sa so rán 
meg valósul-e a kö zös sé gi ren de let 13. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott va la mely cse lek mény.

(2) Ha az ellen õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy a
ter mék kel kap cso lat ban meg valósul a kö zös sé gi ren de let
13. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la mely
cse lek mény, az (1) be kez dés sze rin ti ellen õr zõ ha tó sá gok
a ter mék to váb bi for gal ma zá sát fel té tel hez kö tik, vagy ha a 
kö zös sé gi ren de let sze rin ti ol ta lom ily mó don nem biz to -
sít ha tó, a to váb bi for gal ma zást meg tilt ják.

(3) A (2) be kez dés ben, valamint a 8.  § (2) be kez dé sé nek 
b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ken
fe lül az (1) be kez dés sze rin ti ellen õr zõ ha tó sá gok élel mi -
sze rek vo nat ko zá sá ban az Étv. 14.  §-a, dísz nö vé nyek
 vonatkozásában a 2003. évi LII. tör vény 28.  §-a alap ján
mi nõ ség vé del mi bír sá got is ki szab hat nak.

10.  §

Az ellen õr zõ ha tó ság nak a 8.  § (1) be kez dé se alap ján
vég zett el len õr zé sek so rán fel me rült – kü lön kor mány ren -
de let ben meg ha tá ro zott – költ sé ge it az el len õr zött elõ ál lí -
tók vi se lik.

11.  §

(1) A föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé ket elõ ál lí tók az 
elõ ál lí tás nak, illetve a föld raj zi áru jel zõ hasz ná la tá nak a
meg kez dé sé rõl, az ada ta ik ban be kö vet ke zett vál to zás ról,
valamint a föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék elõ ál lí tá sá -
nak meg szün te té sé rõl 15 na pon be lül tá jé koz tat ják a 8.  §
(1) be kez dé se alap ján ha tás kör rel ren del ke zõ ellen õr zõ ha -
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tó sá got, illetve a 8.  § (6) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés meg -
kö té se ese tén a ter mék ta nú sí tó szer ve ze tet. A ha tó ság,
illetve a ter mék ta nú sí tó szer ve zet ké re lem re iga zo lást ál lít
ki ar ról, hogy az elõ ál lí tó föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter -
mé ket ál lít elõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség a 
ké rel me zõ cso por to su lás tag ja it is ter he li, amely nek el mu -
lasz tá sa lé nye ges hi bá nak mi nõ sül, és a 8.  § (2) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket von ja maga
után.

(3) A 8.  § és a 9.  § alap ján vég zett el len õr zé sek ered mé -
nyé rõl, valamint az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö -
te le zett sé get tel je sí tõ elõ ál lí tók nap ra kész jegy zé ké rõl az
ellen õr zõ ha tó sá gok, illetve a ter mék ta nú sí tó szer ve ze tek
fél éven te tá jé koz tat ják a Mi nisz té ri u mot.

(4) A föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ha zai ter mé kek rõl a
Mi nisz té rium nyil ván tar tást ve zet, ame lyet hon lap ján is
köz zé tesz.

IV. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI RENDELET HATÁLYA ALÁ
NEM TARTOZÓ TERMÉKEK FÖLDRAJZI

ÁRUJELZÕINEK OLTALMÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

A termékleírás jóváhagyására irányuló eljárás

12.  §

(1) A Vt. 113.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, a kö zös sé gi 
ren de let ha tá lya alá nem tar to zó ter mé kek föld raj zi áru jel -
zõ i nek nem ze ti lajst ro mo zá sá ra irá nyuló be je len tés be -
nyúj tá sát meg elõ zõ en a be je len tõ nek be kell sze rez nie a
mi nisz ter ter mék le írás ra vo nat ko zó jó vá ha gyá sát.

(2) A ter mék le írás jó vá ha gyá sá ra irá nyuló ké rel met
(a továb biak ban e fe je zet al kal ma zá sá ban: ké re lem) pa pír
ala pon két pél dány ban és elekt ro ni kus for má ban a mi nisz -
ter hez kell be nyúj ta ni. A ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) a Vt. 107.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság meg ne ve zé se,

b) a ké re lem be nyúj tó ja és a ter mék kö zött a Vt.
107.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti kap cso lat be mu ta tá sa,

c) a 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti ter mék le írás.

(3) A mi nisz ter el já rá sá ra a 3.  § (2)–(7) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal -
maz ni az zal, hogy ha a ké rel met a Vt. 107.  §-ának (2) és
(3) be kez dé se ér tel mé ben arra jo go sult nyúj tot ta be,
valamint ha a ter mék le írás – a Vt. 103.  §-ának (2), illetve
(3) be kez dé sét is figye lembe véve – meg ala po zott, a mi -
nisz ter a jó vá ha gyást meg ad ja, el len ke zõ eset ben a ter -
mék le írás jó vá ha gyá sát meg ta gad ja.

(4) A ter mék föld raj zi áru jel zõ jé nek lajst ro mo zá sát és
az ol ta lom meg szû né sét a Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban 
és hon lap ján is köz zé kell ten ni. A lajst ro mo zás sal egy ide -
jû leg a jó vá ha gyott ter mék le írást is köz zé kell ten ni.

(5) A ter mék le írás mó do sí tá sa iránt a 13.  § (3) be kez dé -
se alap ján be nyúj tott ké rel mek te kin te té ben az (1)–(4) be -
kez dé sek ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

13.  §

(1) A ter mék le írás nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:
a) a ter mék nek a Vt. 103.  §-ának (2) és (3) be kez dé se

sze rin ti föld raj zi jel zést vagy ere det meg je lö lést tar tal ma zó 
el ne ve zé se,

b) a ter mék le írá sa, be le ért ve – adott eset ben – az elõ ál -
lí tá sá hoz fel hasz nált nyers anya go kat, valamint a ter mék
fõbb fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai, illetve ér zék szer vi
jel lem zõ it,

c) azon föld raj zi te rü let meg ha tá ro zá sa, amely rõl szár -
ma zó ter mék meg je lö lé sé re a föld raj zi áru jel zõt hasz nál -
ják,

d) annak iga zo lá sa, hogy a ter mék a Vt. 103.  §-ának
(2), illetve (3) be kez dé se sze rin ti föld raj zi te rü let rõl szár -
ma zik,

e) a ter mék elõ ál lí tá si mód já nak, valamint – szük ség
sze rint – a ha gyo má nyos, he lyi mód sze rek nek az is mer te -
té se,

f) rész le tes is mer te tés a ter mék és a föld raj zi kör nye zet,
illetve a szár ma zás kö zöt ti kap cso lat ról annak iga zo lá sá ra, 
hogy a ter mék kü lön le ges mi nõ ség e, hír ne ve vagy egyéb
jel lem zõ je a Vt. 103.  §-ának (2) vagy (3) be kez dé se ér tel -
mé ben en nek a kap cso lat nak tu laj do nít ha tó,

g) a föld raj zi áru jel zõ nek a ter mé ken  való fel tün te té sé -
re vo nat ko zó tech ni kai jel le gû cím ké zé si elõ írások,

h) a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti ellen õr zõ ha tó sá gok,
illetve (6) be kez dé se sze rin ti ter mék ta nú sí tó szer ve ze tek
neve és címe,

i) a ter mék lé nye ges tu laj don sá ga i nak és elõ ál lí tá si
mód já nak el len õr zé sé re vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé -
nyek és el já rá sok le írá sa.

(2) Az ol ta lom alatt álló föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter -
mék cso ma go lá sán fel tün tet he tõ a „vé dett föld raj zi jel -
zés”, illetve a „vé dett ere det meg je lö lés” ki fe je zés.

(3) A föld raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sá ra irá nyuló el já rás
so rán, illetve az ol ta lom fenn ál lá sa ide jén a jo go sul tak mó -
do sít hat ják a ter mék le írást, kü lö nö sen a tudományos-
 mûszaki fej lõ dés újabb ered mé nyei alap ján, vagy a föld -
raj zi te rü let új bó li meg ha tá ro zá sa cél já ból.

A termékek ellenõrzése

14.  §

(1) A kö zös sé gi ren de let ha tá lya alá nem tar to zó ter mé -
kek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat a 8.  § (1) be -
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kez dé se és a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tó sá gok,
valamint a 8.  § (6) be kez dé se sze rin ti ter mék ta nú sí tó szer -
ve ze tek lát ják el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ellen õr zõ ha tó sá gok, illetve
ter mék ta nú sí tó szer ve ze tek el já rá sá ra a 8.  § (2)–(5) be kez -
dé se it, valamint a 9.  § és a 11.  § ren del ke zé se it kell meg -
fele lõen al kal maz ni az zal, hogy a 9.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti ellen õr zés arra irá nyul, hogy a ter mék for gal ma zá sa
so rán meg valósul-e a Vt. 109.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott cse lek mé nyek va la me lyi ke.

(3) A 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti ellen õr zõ ha tó sá gok -
nak, illetve a 8.  § (6) be kez dé se sze rin ti ter mék ta nú sí tó
szer ve ze tek nek a ter mék for ga lom ba ho za ta lát meg elõ zõ
el len õr zé se so rán fel me rült költ sé ge it az el len õr zött elõ ál -
lí tók vi se lik. Az ellen õr zõ ha tó ság költ sé ge it kü lön kor -
mány ren de let ha tá roz za meg.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba; ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en 
be nyúj tott, de a Bi zott ság hoz még nem to váb bí tott ké rel -
mek re is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ki fe -
je zé sek he lyett a ter mé ke ken fel tün tet he tõ a ren de let ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en jó vá ha gyott ter mék le írás ban
meg ha tá ro zott je lö lés is.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld -
raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok ról  szóló 78/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let, valamint
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 föld mû ve lés ügyi ága za ti fel ada to -
kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
226/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 8. és 10.  §-a.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

16.  §

Ez a ren de let – a Vt. 116/A.  §-ával együtt – meg ál la pít ja
a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges 
ren del ke zé se ket:

a) a Ta nács 510/2006/EK ren de le te (2006. már ci us 20.) 
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi jel zé -
se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról,

b) a Bi zott ság 1898/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 14.) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld -
raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról
 szóló 510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
125/2007. (V. 31.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 124.  §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de le tet a kö vet ke zõk sze rint módo -
sítja:

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.)
91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Kohé -
ziós Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok
ese té ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je in do kolt eset ben dönt het úgy,
hogy a pá lyá za ti ki írás ban és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
elõ leg fi ze tést biz to sí t a ked vez mé nye zett ré szé re. Az in do -
kolt ság ese te it a pá lyá za ti ki írás ban is mer tet ni kell, a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben. A pá lyá za ti fel hí vá son kí -
vü li egye di tá mo ga tá si dön té sek ese tén elõ leg fi ze tés re
szin tén a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té se ese tén ke rül het
sor. Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
2.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja sze rin ti köz pon ti prog -
ram ese tén az elõ leg nagy sá gá nak leg ma ga sabb össze gé re
vo nat ko zó, a (3) be kez dés ben sze rep lõ összeg ha tárt az irá -
nyí tó ha tó ság ve ze tõ je fi gyel men kí vül hagy hat ja. Az elõ -
le get ha zai és kö zös sé gi for rás ból, az Euró pai Unió struk -
tu rá lis alap ja i ból, illetve Ko hé zi ós Alap já ból tá mo ga tott
adott in téz ke dés, illetve pro jekt sze rin ti fi nan szí ro zá si
arány ban kell nyúj ta ni.”
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2.  §

Az Ámr. 105.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A Mun ka erõ pi a ci Alap az euró pai uni ós pénz esz kö -
zök kel kap cso la tos pénz ügyi gaz dál ko dá sát is ezen elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá kon bonyolítja.”

3.  §

Az Ámr. 109.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé re vissza tar tott tá mo ga tá si ke ret nem biz to sít ja a köz ter -
hek tá mo ga tás sal fe de zett for rá sát, a be fi ze té si kö te le zett -
ség tel je sí té sé nél a Kincs tár fi gyel men kí vül hagy ja az ará -
nyo sí tást. Amennyi ben a kincs tá ri költ ség ve tés sel nem
ren del ke zõ költ ség ve té si szerv elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ján nem áll ren del ke zés re ele gen dõ lik vid fe -
de zet, a Kincs tár jo go sult az el sõd le ges el szá mo lást vég zõ
költ ség ve té si szerv elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá -
ját meg ter hel ni. Lik vid fe de zet hi á nyá ban a be fi ze té si kö -
te le zett sé get a Kincs tár mind ad dig nem tel je sí ti, míg az
ügy fél szám lá ja a be fi ze té si kö te le zett ség össze gé vel nem
ter hel he tõ. A be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé ig az ügy -
fél elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ter hé re be nyúj -
tott fi ze té si meg bí zá so kat a Kincs tár nem tel je sí ti.”

4.  §

Az Ámr. 109/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re tör té nõ
fe je ze ten kí vü li, valamint a fe je zet ál tal köz vet le nül tel je -
sí tett ki fi ze té sek hez a tá mo ga tás az éves ki adá si elõ irány -
zat ra és annak for rá sa i ra (be vé tel, tá mo ga tás, elõ irány -
zat-ma rad vány) ki ter je dõ elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv
alap ján tel je sí tés ará nyo san ve he tõ igény be. Az elõ irány -
zat-fi nan szí ro zá si terv nek ala pul kell szol gál nia a tel je sí -
tés ará nyos fi nan szí ro zás hoz (ke ret nyi tás hoz) és a fize -
tõképesség meg õr zé sé hez (lik vi di tás me ne dzse lés hez),
 továbbá össz hang ban kell len nie a kö te le zett ség vál la lá -
sok kal.”

5.  §

Az Ámr. 119.  §-a a kö vet ke zõ új (21) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(21) A köz pon to sí tott il let mény szám fej tést nem igény -
lõ he lyi ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok,
il le tõ leg a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szer vek a
13. havi il let mény adott havi rész le té nek szám fej té se alap -
ján az Igaz ga tó ság ré szé re min den hó nap 26-áig a költ ség -

ve té si szerv re vo nat ko zó an össze vont ada tot szol gál tat -
nak:

a) a brut tó bér össze gé rõl, a mun kál ta tót ter he lõ já ru lé -
kok ról, és

b) a mun ka vál la lók nak a kö vet ke zõ hó nap ele jén ki fi -
ze ten dõ net tó bér össze gé rõl.”

6.  §

(1) Az Ámr. 161.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szerv a tar -
to zás ál lo má nyá ról az e ren de let 13. szá mú mel lék le te sze -
rin ti for má ban és adat tar ta lom mal a kincs tár ál tal ki ala kí -
tott és biz to sí tott elekt ro ni kus for má ban kö te les adat szol -
gál ta tást tel je sí te ni. A he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv az e ren de let 13. szá mú mel lék le te figye lembe véte -
lével a (2) be kez dés b) pont ja sze rint tel je sít adat szol gál ta -
tást.”

(2) Az Ámr. 161.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tást]
„a) a kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szerv az ál ta la 

el is mert, le járt tar to zás ál lo mány te kin te té ben – nem le ges
adat ese tén is – ha von ta, a tárgy hó 25-i ál la pot nak meg -
fele lõen a tárgy hó utol só mun ka nap já ig a Kincs tár és a fe -
je zet fel ügye le tét el lá tó szerv,”
(ré szé re tel je sí ti)

7.  §

Az Ámr. 163/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adat köz lés költ ség ve té si szerv hi bá já ból tör té nõ 
el mu lasz tá sa ese tén a Kincs tár az elõ irány zat-fel hasz ná lá -
si ke ret nyi tást fel füg gesz ti, az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la ter hé re be nyúj tott fi ze té si meg bí zá so kat – az
adat szol gál ta tás pót lá sá ig – nem tel je sí ti.”

8.  §

(1) Az Ámr. 7. szá mú mel lék le te az e ren de let 1. szá mú
mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(2) Az Ámr. 8/b. szá mú mel lék le té ben az „Adat lap – a
tá mo ga tá si dön tés rõl” I/1. Az igény lõ azo no sí tó ada tai a
4. pon tot köve tõen egy új 5. pont tal egé szül ki:

„5. Az 1–4 ka te gó ri ák ba nem tar to zó vál lal ko zás”

9.  §

(1) Az Ámr. 16. szá mú mel lék le te „Adat la pok jegy -
zéke” táb la he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.
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(2) Az Ámr. 16/A. jelû
a) 1.1. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 3. szá mú,
b) 2.1. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 4. szá mú,
c) 2.2. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 5. szá mú,
d) 2.3. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 6. szá mú,
e) 2.4. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 7. szá mú,
f) 3.1. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 10. szá mú,
g) 3.2. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 11. szá mú,
h) 4.1. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 12. szá mú,
i) 4.2. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 13. szá mú

mel lék le te lép.

(3) Az Ámr. 16/A. jelû adat lap jai ki egész ül nek e ren de -
let 8. és 9. szá mú mel lék le té vel.

(4) Az Ámr. 16/B. jelû
a) 3.1. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 14. szá mú,
b) 3.2. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 15. szá mú,
c) 4.2. szá mú adat lap já nak he lyé be e ren de let 16. szá mú

mel lék le te lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az Ámr. e ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott
161.  §-ának (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek a) pont ja
2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
73.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „az Is mer te tõt fel adat azo -
no sí tó val,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
5. szá mú mel lék le té ben a Ki töl té si út mu ta tó a „Feladat -
finanszírozási En ge dély ok irat” el ne ve zé sû ok mány hoz
címû ré szé nek má so dik mon da ta ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
13. szá mú mel lék le té ben a „Ki töl té si út mu ta tó az AT–01
Adat szol gál ta tás a kincs tá ri kör be tar to zó kincs tá ri költ -
ség ve tés sel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv ál tal el is mert
tar to zás ál lo mány ról ûr lap hoz” címû ré szé nek elsõ mon da -
tá ban az „a tárgy hót kö ve tõ hó 5. nap já ig” szö veg rész
helyébe az „a tárgyhó utolsó munkanapjáig” szövegrész
lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 125/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez
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Az Ámr. 7. számú mellékletében a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium és a XXVI. 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetre vonatkozó rész helyébe a következ
rendelkezés lép: 

XX.           

OKTATÁSI  ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM         

                        

 11 2 3 1   Humánszolgáltatások normatív állami támogatása     

 11 2 3 2   
Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények 
kiegészít  támogatása     

  11 39 9       
Egyházi kulturális örökség értékeinek 
rekonstrukciója és egyéb beruházások         

                LXVII     Nemzeti Kulturális Alap 

  12           EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat         

  12 1         I. Nemzeti Fejlesztési Terv         

  12 1 1       
Humáner forrás-fejlesztési Operatív Program 
(HEFOP)         

  12 1 1 8     
Az oktatási, szociális, és egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése OKM intézkedés         

  12 2         Új Magyarország Fejlesztési Terv         

  12 2 1       
Társadalmi megújulás Operatív Program OKM 
intézkedés - EU forrásrész         

  12 2 2       
Társadalmi megújulás Operatív Program OKM 
intézkedés - Hazai társfinanszírozás         

  12 2 3       
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM 
intézkedés         

XXVI.           

SZOCIÁLIS  ÉS MUNKAÜGYI 

MINISZTÉRIUM 

                

  16 7         
PHARE programok és az átmeneti támogatás 
programjai 

  16 7 2 1     
Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény 
alkalmazása 

  16 17         Képzéssel támogatott közmunkaprogram 

  16 38         
Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásának 
támogatása 

  16 38 1       
Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával 
összefügg  bértámogatás 

  16 38 2       
Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával 
összefügg  költségkompenzáció  

 16 48 1    

Szociális célú humánszolgáltatások 
normatív állami támogatása

 16 48 3    

Egyházi szociális intézményi normatíva 
kiegészítése

  17           EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat

17 2         EQUAL Közösségi Kezdeményezés 

  17 2 1       EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 

  17 2 3       
EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai 
segítségnyújtás,

              
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 
támogatása 

  17 3         Új Magyarország Fejlesztési Terv 

  17 3 1       
Társadalmi megújulás Operatív Program SZMM 
intézkedés - EU forrásrész 

  17 3 2       
Társadalmi megújulás Operatív Program SZMM 
intézkedés - Hazai társfinanszírozás 

  17 3 3       
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM 
intézkedés



2. számú melléklet a 125/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

[16. sz. melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm rendelethez]
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ADATLAPOK JEGYZÉKE 

Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

16/A 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. … § (..) 
alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Igazgatóságok tárgyhó 11. 

16/A 
2.1.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek adatszol-
gáltatásához 

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.2.

ADATKÖZL  LAP a „Társadalombiztosítási 
és Családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A költségvetési szerv által a 
tárgyhónapban megel legezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

16/A 
2.3.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
2.4.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére a „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igénylésér l

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
2.5.

ADATKÖZL  LAP a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek 13. havi illetmény részleteinek 
folyósításához 

A 13. havi illetmény részletének 
folyósításához szükséges adatszolgáltatás 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhónapot 
megel z  hó 

26.

MEGYEI ÖSSZESÍT a 13. illetmény 
részleteinek folyósításához 

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 13. havi 
illetmény részletének folyósításához 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium  

tárgyhónapot 
megel z  hó 

28.16/A 

 2.6. 16/A 2.6. számú adatlappal azonos 
szerkezet  ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 2.6. sz. alatti adattartalom ország 
összesen aggregátumai  

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár  tárgyhónapot 
megel z  hó 

30.

16/A 
3.1.

ELSZÁMOLÁS a központi költségvetésb l
az önkormányzatot / többcélú kistérségi 
társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó 
módon) megillet  támogatások és a Kvtv. 
... § (...) alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

A központosított illetményszámfejtés, 
valamint – azt nem igényl  költségvetési 
szervekr l – az önkormányzatok / többcélú 
kistérségi társulások adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk, 
valamint az önkormányzatot megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont „Társadalom-
biztosítási és családtámogatási kifizet hely 
által teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó 
költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 16/A 
3.2.

A 16/A 3.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár, 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár,

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság,

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
4.1.

MEGYEI ÖSSZESÍT  az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. …§ (…) 
alapján megillet  normatív kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
támogatásáról. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium  

tárgyhó 15. 

MEGYEI ÖSSZESÍT  A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium  

tárgyhó 15. 16/A 
4.2.

A 16/A 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár, 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

16/A 
5.1.

HELYESBÍT  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l.

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.2.

MEGYEI ÖSSZESÍT a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok 
központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l.

Igazgatóságok Adó és Pénzügyi Ellen rzési
Hivatal Regionális 
Igazgatósága

tárgyhó 20. 

16/A 
5.3.

ÖSSZESÍT  a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságai terhére elszámolt 
kötelezettségeinek helyesbítéseir l a 16/A 
5.1. számú adatlapok pénzügyi 
rendezésének id pontja alapján 

A költségvetési szerv 16/A 5.1. számú 
adatlapjainak öszesítése a helyesbítés 
pénzügyi rendezésének id pontjára. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.4.

MEGYEI ÖSSZESÍT  a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságai 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 
helyesbítéseir l a 16/A 5.2. számú 
adatlapok pénzügyi rendezésének 
id pontja alapján 

A megye 16/A 5.2. számú adatlapjainak 
öszesítése – adószámonként – a 
helyesbítés pénzügyi rendezésének 
id pontjára. 

Igazgatóságok Magyar Államkincstár  tárgyhó 20. 

16/B 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP a gyógyító-
megel z  ellátások el irányzatai terhére 
teljesítend  kifizetések az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

Igazgatóságok az 
Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztériumon keresztül 

tárgyhó 11. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

16/B 
3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a 
költségvetési szervet az Áht. … § (..) 
alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi 
teljesítésr l

A központosított illetményszámfejtés, 
valamint – az azt nem igényl , OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l – 
az önkormányzatok adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv 

tárgyhó 20. 

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv nettó finanszírozásba 
bevont „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó, OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv 

tárgyhó 20. 16/B 
3.2.

A 16/B 3.2. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár, 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

tárgyhó 18. 

MEGYEI ÖSSZESÍT  az OEP által 
finanszírozott költségvetési szervek nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv 
támogatásáról. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium  

tárgyhó 15. 16/B 
4.1.

A 16/B 4.1. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek 
támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek 
támogatásáról. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár, 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

tárgyhó 18. 

MEGYEI ÖSSZESÍT   A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium  

tárgyhó 15. 16/B 
4.2.

A 16/B 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár, 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

tárgyhó 18. 
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16/A 1.1./a. számú adatlap 

Megye kódja

neve:

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról és  

a központi költségvetésb l a Kvtv. … §  (..) alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

 2007. év ................hónap 

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás sorszáma, KSH kódja, neve (1, 2, 3) 

Normatív hozzájárulások Színházak támogatása Személyi 
jövedelem-

adó

el irány-
zat

korrekció 

( ± ) 

aktuális

(5+6) 

Kiegészít
támogatás 

nemzetiségi 
nevelési, 
oktatási

feladatokhoz 

Helyi szer-
vezési intéz-
kedésekhez
kapcsolódó 

többlet-
kiadások

támogatása 

A szakmai 
vizsgák

lebonyolítá-
sának

támogatása 

Esélyegyen-
l séget,

felzárkózta-
tást segít

támogatások 

Helyi ön-
kormányzati 

hivatásos
t zoltóságok 

kiegészít
támogatása 

Egyes 
szociális

szolgáltatá-
sok kiegé-
szít  támo-

gatása

Önhibájukon 
kívül

hátrányos 
helyzetben 

lév
települési

önkormány-
zatok

támogatása 

K színházak
m ködtetési

hozzá-
járulása

Bábszínhá-
zak

 m ködtetési
hozzá-
járulása

Színházak
pályázati

támogatása 

Pedagógus
szakvizsga, 

továbbképzés, 
emelt szint

érettségi
vizsgáztatásra
való felkészü-
lés támogatása 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

               
               
               
               
               
               
               
               
Megye összesen 
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16/A 1.1./b. számú adatlap 

______________________________, ......…. év ................hó ...........nap

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás sorszáma, KSH kódja, neve (1,2,3) 

Pedagógiai
szakszol-

gálat

Szociális
tovább-

képzés és 
szakvizsga
támogatása 

Helyi 
önkor-

mányzati 
hivatásos
t zoltósá-
gok támo-

gatása

A több-
célú

kistérségi
társulások 
támoga-

tása

A 13. havi 
illetmény 
részlet - 
kifizet t
terhel

közterhek-
kel növelt 

- bruttó 
összege

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irányzat 

részére) 

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irányzat 

részére) 

Tárgyhavi 
el irányzat 
összesen

(4+7+8+9+
10+11+12

+
13+14+15

+
16+17+18

+
19+20+21

+
22+23+24

+
25) 

Normatív 
kötött

felhasz-
nálású

támogatás  
(A f városi 
és megyei 

közalapítvá-
nyok szakmai 

tevékeny-
sége)

Összesen

(26+27) 

Lemondás 
miatt kelet-
kezett, az 
el irány-

zatban már 
átvezetett

összes
tartozás

(tájékoztató
adat)

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogsza-
bály 

alapján
kelet-
kezett

t ketar-
tozás

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogsza-
bály 

alapján
kelet-
kezett

kamattar-
tozás

Kisebbségi
fenntartói
kiegészít
támogatás 

elszámolása

Egyházi
kiegészít
támogatás 

elszámolása

Jogtalanul
igénybe vett 

lakossági
közm fej-

lesztési
támogatás 

vissza-
vonása

Tárgyhó 
elején

folyósított
13. havi 

illetmény-
részlet
vissza-
vonása

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Megye összesen 
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16/A 2.1. számú adatlap

ADATKÖZL  LAP
a nettó finanszírozásba bevont 

költségvetési szervek adatszolgáltatásához 

2007. év .....................hónap 

I. 

Sor-

szám 
Megnevezés Összeg (Ft)5

1. Személyi juttatások bruttó összege 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
3. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat - járuléktartozás

5. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 
6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 
9. START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség összege (adónem kód: 186)

10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési  

hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési

hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét megel z id szakra) (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét követ id szakra)  (adónem kód: 195)

d.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c+d) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)
15. Munkáltatói táppénz hozzájárulás MEP határozat alapján nem önálló tb kifizet hely esetén1

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c) 
17. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

1 A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizet helyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyez en kell kitölteni. 
2 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
3 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell  kitölteni. 
4 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
5 Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyez en – a 15. és a 16. sor kivételével - ezer forintra kerekítve kell kitölteni.

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 

szerv 
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16/A 2.1. számú adatlap

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor- 

szám

Pénztár-

azonosító
Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 

kód

Összege  

(Ft) 

Adónem 

kód

Összege  

(Ft)

Adónem 

kód

Összege  

(Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..         

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

A feltüntetett adatok az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P.H.
       ………………………………………………….. 

    Aláírás 

.
2 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
3 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell  kitölteni. 
4 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
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16/A 2.2. számú adatlap 

1
Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki. 

Adatközl  lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási  

kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez 
1

2007. év ..................... hónap 

Sor-

szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)  

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény  
1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c) 

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz  
f.) Passzív jogon folyósított táppénz 
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
i.) Baleseti táppénz 
j.) Gyermekgondozási díj 
k.) Kifizet helyek költségtérítése 
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége 
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén  

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a munkáltatói táppénz hozzájárulás 
összegével (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m) 
a.) Gyermekgondozási segély 
b.) Családi pótlék 
c.) Anyasági támogatás 
d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése    
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése 
f.) Szociális támogatás 
g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset -kiegészítés)  
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége  
i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhel  közterhei  

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 
4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok 
alapján teljesülnek. 

,   ......... év  ..................................... hó  ......... nap 

P. H. 
       ………………………………………………….. 

                             aláírás 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 

szerv 
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16/A 2.3. számú adatlap 

ADATKÖZL  LAP  

a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére 

2007. év .....................hónap 

Költségvetési neve:  

szerv címe:       

törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:              

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I. 

Sor-

szám 
Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Személyi juttatások bruttó összege 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
3. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás  

5. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 
6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

9. 

START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték

kötelezettség összege (adónem kód: 186)
10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét megel z id szakra) (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét követ id szakra)  (adónem kód: 195)

d.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c+d) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

15. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 



2005/67. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4573

16/A 2.3. számú adatlap 
16. Munkáltatói táppénz hozzájárulás MEP határozat alapján 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4

17. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c) 
18. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) 

19. 

Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

20. Befizetési kötelezettségek összesen (18+19) 
21. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások5

22. 

Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei6

23. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások6

24. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása  
25. Nettósítási különbözet (20-22-23+24) 

1 Megegyezik a 16/A 5.3 számú adatlap tartalmával.  
2 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
5 Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ

utalást az Igazgatóság teljesíti. 
6 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
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II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj 2 Önellen rzési pótlék 3 Késedelmi pótlék 4
Sor-

szám

Pénztár-

azonosító
Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 

kód

Összege 
(Ft) 

Adónem 

kód

Összege  

(Ft)

Adónem 

kód

Összege  

(Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..         

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

________________________ ,......... év .....................................hó .........nap 

2 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 2.4. számú adatlap 

ADATKÖZL  LAP 

a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére a 

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l
2007. év .....................hónap

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon –  

teljesített
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon – teljesített  

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei 2

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 1

(3-4) 

A kifizet  által 
– bruttó 
módon –
teljesített

társadalom-
biztosítási és 

családtámoga-
tási ellátások 

és munkáltatói 
táppénz 

hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási és 
családtámo-

gatási 
ellátások és a 
munkáltatói 

táppénz
hozzájárulás 

összesen 

(3+6)

1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)      
a.)Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a 
munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m) 

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése       

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti 
kereset-kiegészítés) 

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót  
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      
5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó 

(2k) 
     

6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-5)      

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

1
 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 

2
 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési

szerv 
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ADATKÖZL  LAP  
Adatszolgáltatás  

a nettó finanszírozásba bevont 

költségvetési szervek 13. havi illetményrészlet folyósításához  

2007. év .....................hónap 

Sor-

szám 
Megnevezés Összeg (Ft) 

1. A 13. havi illetményrészlet - kifizet t terhel  közterhekkel növelt - bruttó összege  
2. A 13. havi illetményrészlet – tárgyhó elején folyósítandó - dolgozónak kifizetend  nettó összege 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P.H.

       ………………………………………………….. 
    aláírás 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 

szerv 
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Megye kódja / sorszám: /

neve: 

MEGYEI ÖSSZESÍT

a 13. havi illetményrészlet folyósításához  

2007. év .....................hónap 

Önkormányzat/kistérségi társulás A 13. havi illetményrészlet 

Sor-

szám 

KSH 

kódja  
Neve  

Kifizet t terhel

közterhekkel növelt bruttó 

összege (Ft) 

Tárgyhó elején 

folyósítandó, dolgozónak 

kifizetend  nettó összege 

(Ft) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Megye összesen: 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P.H.

       ………………………………………………….. 
    igazgató 
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ELSZÁMOLÁS 

a központi költségvetésb l az önkormányzatot /többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet

támogatások és a Kvtv. ... § (...) alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatás pénzügyi teljesítésér l

2007. év ..................hónap

Önkormányzat / Többcélú neve:

kistérségi társulás címe:       

 törzsszáma:                           
adószáma :                      

pénzforgalmi jelz száma:                   
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I.

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) Személyi jövedelemadó 
b.) Normatív hozzájárulások 
c.) Normatív hozzájárulások korrekciója ( ± )
d.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
e.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
f.) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
g.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások 
h.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok kiegészít  támogatása 
i.) Egyes szociális szolgáltatások kiegészít  támogatása 
j.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása
k.) K színházak m ködtetési hozzájárulása
l.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása 
m.) Színházak pályázati támogatása 
n.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
o.) Pedagógiai szakszolgálat
p.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
q.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása
r.) A többcélú kistérségi társulások támogatása  
s.) A 13. havi illetményrészlet - kifizet t terhel  közterhekkel növelt - bruttó összege
t.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére) 
u.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére) 

1. Tárgyhavi el irányzat összesen (a+b±c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u)  
1.1. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás8

2. Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
4. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat - járuléktartozás

6. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 
7. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
8. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

9. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

10. 

START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték

kötelezettség összege (adónem kód: 186)
11. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét megel z  id szakra) (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2007. január 1-jét követ  id szakra)  (adónem kód: 195)

d.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

12. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c+d) 
13. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
14. Határozat – bírság (adónem kód: 224,226) 
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15. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

16. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 

17. Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján  
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 3

18. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c) 
19. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) 
20. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
21. Befizetési kötelezettségek összesen (19+20) 
22. El z  id szak halmozott nettó tartozásai
23. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
24. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
25. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
26. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
27. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
28. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
29. Tárgyhó elején folyósított 13. havi illetményrészlet visszavonása 
30. Csökkent  tételek összesen (21+22+23+24+25+26+27+28+29)
31. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások 4

32. Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei 5

33. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5

34. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6

35. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7 - az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában 
szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével 

36. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 7

37. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása6 - megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

38. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (31+34+37) 

39. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (19-16) 8

40. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege 9 - az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban

41. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg 9

42. Az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló 
tartozás 10

43. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg 11

44. Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik 
hónapban 12

45. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 13

Sorszám Normatív kötött felhasználású támogatás megnevezése Összeg (Ft) 

1. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen 
sorában szerepl  érték. 

2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen 
sorában szerepl  érték. 

3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen 
sorában szerepl  érték, csak az APEH által évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján 
szerepelhet adat. 

4 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági 
folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti.

5 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg.
6 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig 

arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, 
hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege - a 
köztartozások, az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb 
jogszabály alapján keletkezett t ke- és kamattartozás valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági 
közm fejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt.

7 Kiutalás (Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével), 
 1-30+32+33-34 > 0 esetén a 35. sor kerül kitöltésre és a 36. sor értéke 0 
Tartozás  1-30+32+33-34< 0 esetén a 36. sor kerül kitöltésre és a 35. sor értéke 0 
Megjegyzés: ha 1-30+32+33-34= 0, akkor 35. és a 36. sor értéke is 0

8 Tájékoztató adat.
9 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet adat 

36-1.1 > 0 esetén a 40. sor kerül kitöltésre és a 41. sor értéke 0 
36-1.1 < 0 esetén a 41. sor kerül kitöltésre és a 40. sor értéke 0 
36-1.1 = 0 esetén a 40. és a 41. sor értéke 0 

10 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban  
40 > 0 esetén 42. sor = 1.1. sor 
41 > 0 esetén 42. sor = 36. sor 
36 – 1.1 = 0 esetén 42. sor =  1.1. sor = 36. sor. 
Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 
41. sorában szerepl  összeg

11 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
35 > 0 esetén kerül kitöltésre 
ha 35 – 42  0 , akkor 42. sorban szerepl  összeg 
ha 35 – 42 < 0 , akkor 35. sorban szerepl  összeg.

12 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
35 > 0 esetén  értéke a 35. sor és a 43. sor különbsége,  
35 = 0, vagy 35-43<0 esetén a 44. sor értéke 0.

13 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
35 > 0 és 35-42< 0 esetén 42. sor és a 35. sor különbsége 
35= 0 esetén a 42. sorban szerepl  összeg.
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II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj 1 Önellen rzési pótlék 2 Késedelmi pótlék 3
Sor-

szám

Pénztár-

azonosító
Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 

kód

Összege  

(Ft)

Adónem 

kód 

Összege  

(Ft)

Adónem 

kód 

Összege  

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________ ,………………………év……………………….hó………….nap 

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 

2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 

3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, 
csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 3.2. számú adatlap 

ELSZÁMOLÁS 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont   

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez 
2007. év .....................hónap 

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az Igazgatóság, 
mint   

kifizet hely által 
– bruttó 
módon – 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon – teljesített  

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei 2

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 1

(3-4) 

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és a 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 

összesen 

(3+6) 

1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)      
a.)Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony 
után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a 
munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m) 

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése        

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset - kiegészítése (átmeneti kereset-
kiegészítés) 

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót   
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      
5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)      
6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)      

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

1 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
2  Az önkormányzatot /  többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Önkormányzat / 

Többcélú kistérségi 

társulás
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16/A 4.1./a számú adatlap

Megye kódja:   
neve:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  

és a központi költségvetésb l a Kvtv. …§ (…) alapján megillet

normatív kötött felhasználású támogatás  pénzügyi teljesítésér l
2007. év .............hónap

Ebb l
Önkormányzat / 

kistérségi társulás Normatív hozzájárulások Színházak támogatása 

Sor-
szám 

KSH
kódja

neve

Támogatás 
összesen

(4a+4d+4e+ 
4f+4g+4h+
4i+4j+4k+
4l+4m+4n+ 
4o+4p+4q+
4r+4s+4t+ 

4u+4v) 

Személyi 
jövedelem 

adó El -
irányzat

Korrek-
ció

( ± ) 

aktuális

(4b +4c) 

Kiegészít
támogatás 

nemzetiségi 
nevelési, 
oktatási

feladatokhoz

Helyi
 szervezési 
intézkedé-

sekhez
kapcsolódó

többletkiadá-
sok támoga-

tása

A szakmai 
vizsgák

lebonyolí-
tásának

támogatása 

Esély-
egyen-
l séget,
felzár- 

kóztatást
segít

támoga- 
tások

Helyi
önkormány-
zati hivatá-
sos t zoltó-

ságok
kiegészít
támogatása 

Egyes szo-
ciális szol-
gáltatások
kiegészít
támogatása 

Önhibájukon
 kívül

hátrányos  
helyzetben 

lév
települési

önkormányz
atok

támogatása 

K szín-
házak

m ködte-
tési hozzá-

járulása

Bábszín-
házak

m ködte-
tési hozzá-

járulása

Színházak
pályázati
támoga- 

tása

1 2 3 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Megye összesen:                
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16/A 4.1./b számú adatlap

Ebb l:

Pedagógus
szakvizsga, 
továbbkép
zés, emelt 

szint
érettségi

vizsgázta-
tásra való 

felkészülés 
támogatása 

Peda-
gógiai

szakszol-
gálat

Szociális
tovább-

képzés és 
szakvizsga
támogatása 

Helyi önkor-
mányzati 
hivatásos

t zoltóságok
támogatása 

A többcélú 
kistérségi
társulások 
támogatása  

A 13. havi 
illetmény-

részlet
-kifizet t
terhel

közterhek
kel növelt 

- bruttó 
összege

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irány-

zat
részére)

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irány-

zat
részére)

Normatív kötött 
felhasználású 

támogatás  
(A f városi és 

megyei 
közalapítványok

szakmai 
tevékenysége) 

Összesen

(4+5) 

Lemondás 
miatt 

keletkezett,
az

el irányzat-
ban már 

átvezetett
összes

tartozás
(tájékoztató

adat)

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogszabály
alapján

keletkezett
t ketar-

tozás

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogszabály
alapján

keletkezett
kamattar-

tozás

Kisebbségi
fenntartói
kiegészít
támogatás 

elszámolása 

Egyházi
kiegészít
támogatás 
elszámo-

lása

Jogtalanul
igénybe vett 

lakossági
közm fejleszt
ési támogatás 
visszavonása

Tárgyhó 
elején folyó-
sított 13. havi 

illetmény-
részlet visz-
szavonása

4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

________________________ , ................... év ..................................hó ........nap 
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16/A 4.2. számú adatlap
Megye                            kódja / sorszám   /

                                                        neve  
Igazgatóság                    kvázi adószáma  

                      lebonyolítási számlaszáma  

                                                        címe  

MEGYEI ÖSSZESÍT

2007. év ...........…….......hónap 

I. 

A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt 

kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-

szám 
Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
2. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás

4. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 
5. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
6. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

7. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

8. 

START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték

kötelezettség összege (adónem kód: 186)
9. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét megel z id szakra) (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét követ id szakra)  (adónem kód: 195)

d.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

10. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c+d) 
11. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
12. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
13. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)  
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

14. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
15. Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján  

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
17.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

18. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 4.2. számú adatlap
II.

A központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l, a 

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Támogatás összesen 5

2. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat) 

3. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 6

4.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásai

6. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

7. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

8. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

9. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

10. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

11. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

12. Tárgy hó elején folyósított 13. havi illetményrészlet visszavonása 

13. Csökkent  tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

14. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

15.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és  
családtámogatási ellátások (a+b+c) 
a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

17.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a+b+c) 8

18. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása - pénzügyileg teljesítend 9

19. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás - az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában 
szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítend 10

20. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 10,11

21. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása - megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

22. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (17+18+21) 

23. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege - az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban 11,12

24. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg 12

25. Az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló 
tartozás 13

26. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg 14

27.
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik 
hónapban– pénzügyileg teljesítend 15

28. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítend 16

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás (14a+15a) 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások (14b+15b) 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (14c+15c) 

28. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (14+15) – tájékoztató adat 

5 Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon. 
6 Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. táblában. 
7. Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
8 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági 

folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesít. 
9 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig 

arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, 
hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a 
köztartozások, az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb 
jogszabály alapján keletkezett t ke- és kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági 
közm fejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10 Kiutalás:  (Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével), 
1-13+14+16-18> 0 esetén a 19. sor kerül kitöltésre és a 20. sor értéke 0, 

Tartozás:  1-13+14+16-18< 0 esetén a 20. sor kerül kitöltésre és a 19. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-13+14+16-18 = 0, akkor 19. és a 20. sor értéke is 0. 

11 A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot 
a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti. 

12 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet 

adat. 

20-2 > 0 esetén a 23. sor kerül kitöltésre és a 24. sor értéke 0, 

20-2 < 0 esetén a 24. sor kerül kitöltésre és a 23. sor értéke 0, 
20-2 = 0 esetén a 23. és a 24. sor értéke 0. 

13 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban  

23 > 0 esetén 25. sor = 2. sor, 
24 > 0 esetén 25. sor = 20. sor, 
20 – 2 = 0 esetén 25. sor = 2. sor = 20. sor, 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 25. sorában 
szerepl  összeg. 

14 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 

szerepelhet adat 

19 > 0 esetén kerül kitöltésre, 
ha 19 – 25  0 , akkor 25. sorban szerepl  összeg, 
ha 19 – 25 < 0 , akkor 19. sorban szerepl  összeg. 

15 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 

szerepelhet adat 

19 > 0 esetén értéke a 19. sor és a 26. sor különbsége, 19 = 0 vagy 19-26 < 0 esetén 27 sor értéke 0. 
16 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 

szerepelhet adat 

19 > 0 és 19-25< 0 esetén 25.sor és a 19. sor különbsége, 
19 = 0 esetén a 25. sorban szerepl  össze. 
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16/A 4.2. számú adatlap

III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor-

szám

Pénztár-

azonosító
Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 

kód

Összege

(Ft)

Adónem 

kód 

Összege

(Ft)

Adónem 

kód 

Összege

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) g.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

…..        

…..        

n
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_________________________________, ………év  …………………hó  ……nap 
         P.H. 

…………………………………………………
igazgató

2 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/B 3.1. számú adatlap 

ELSZÁMOLÁS 
az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. ... § (...) alapján  

(nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l

2007. év .............hónap 

I. 

Sor-

szám 
Megnevezés

Összeg 

(Ft) 

a.) Járandóság el leg
b.) El leg a 13. havi illetményhez 
c.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
d.) Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
e.) Fogászati ellátás 
f.) Gondozóintézeti gondozás 
g.) Betegszállítás és orvosi rendelvény  halott-szállítás 
h.) M vese kezelés 
i.) Otthoni szakápolás 
j.) M ködési költségel leg
k.) Célel irányzatok 
l.) Mentés 
m.) Laboratóriumi ellátás 
n.) Összevont szakellátás 
o.) Céltartalék 
p.) Járandóság el leg visszavonása 
q.) El leg a 13. havi illetményhez tárgyhavi visszavonása  
r.) M ködési el leg visszavonása 
s.) OVSZ vérellátás levonása 
t.) Gyógyító-megel z  ellátás hónap els  munkanapján utalt összege 
u.) Egyéb csökkent  tételek (pl. ellen rzés miatti visszavonás stb.) 

1. Tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o-p-q-r-s-t-u)  
2. A személyi juttatások bruttó összege 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
4. Külön adó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás  

6. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 
7. Munkaadói járulék (adónem kód: 144)
8. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

9. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

neve:  

címe:       

törzsszáma:                           

OEP-kód:                           

adószáma:                      
                   

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 

szerv 
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16/B 3.1. számú adatlap 

10. 

START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték

kötelezettség összege (adónem kód: 186)
11. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét megel z  id szakra) (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét követ  id szakra) (adónem kód: 195) 

d.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

12. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c+d) 
13. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
14. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
15. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/-  (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/-  (adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

16. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra  
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)

17. Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján 
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 3

18. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)   
19. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) 
20. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
21. Befizetési kötelezettségek összesen (19+20) 
22. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  
23. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat  
24. Csökkent  tételek összesen (21+22+23) 

25. 
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások 4

26. 
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat 
terhel  kötelezettségei5

27. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5

28. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6

29. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7

30. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 7

31. A költségvetési szervet terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6 - megfizet  a költségvetési szerv az Igazgatósággal 
kötött külön megállapodásban rögzített id pontig 

32. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (25+28+31) 

33. El z  hónap rendkívüli utalásai 8

34. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (19-16) 8

1. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték.  
2. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
4. Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
5. A költségvetési szervet megillet  összeg. 
6. Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál 

figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások,  
valamint az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

7. Kiutalás 1-24+26+27-28>0 esetén a 29. sor kerül kitöltésre és a 30. sor értéke 0, 
Tartozás 1-24+26+27-28<0 esetén a 30. sor kerül kitöltésre és a 29. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-24+26+27-28 = 0, akkor 29. és a 30. sor értéke is 0. 

8. Tájékoztató adat. 
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16/B 3.1. számú adatlap 

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Tagdíj1 Önellen rzési 

pótlék2
Késedelmi 

pótlék 3Sor-

szám

Pénztár-

azonosító
Magánnyugdíjpénztár neve 

Adónem 

kód Összege  

(Ft)

Adónem 

kód Összege  

(Ft)

Adónem 

kód Összege  

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.)

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________, ………………év……………………….hó………….nap 

1. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték.  
2. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt  „Késedelmi  pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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ELSZÁMOLÁS 

az OEP által finanszírozott költségvetési szerv nettó finanszírozásba bevont   

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez 
2007. év .....................hónap 

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az Igazgatóság, 
mint 

kifizet hely által 
– bruttó módon 

– teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által 
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei2

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 1

(3-4) 

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és a 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás

összesen 

(3+6) 

1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-) 

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény 

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c) 
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony 
után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a 
munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m) 
a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése      

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-
kiegészítés) 

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.)  Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának 
foglalkoztatót terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 
5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k) 
6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k) 

  ,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

1 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
2 A költségvetési szervet megillet  összeg. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

 OEP-kód:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési

szerv 
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16/B 4.2. számú adatlap 
Megye kódja / sorszám: /

 neve: 
Igazgatóság kvázi adószáma:  
 lebonyolítási számlaszáma:  
 címe:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
2007. év ..................hónap

I. 

Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 

adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-

szám 
Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
2. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás

4. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 
5. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
6. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

7. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

8. 

START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték

kötelezettség összege (adónem kód: 186)
9. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét megel z id szakra) (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2007. január 1-jét követ id szakra)  (adónem kód: 195)

d.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

10. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c+d) 
11. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
12. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
13. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

14. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
15. Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
17.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

18. 

Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
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II. 

Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l,

a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorsz

ám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. A tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege 5

2. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 6

3.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

4. El z  id szak halmozott nettó tartozásai

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

6. Csökkent  tételek összesen (2+3+4+5) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

7. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

8.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és  
családtámogatási ellátások (a+b+c)

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

9.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

10.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a+b+c) 8

11. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend 9

12. Kiutalás a gazdálkodó részére10

13. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 10,11

14. Az intézményt terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása

15. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (10+11+14) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(7+8) – tájékoztató adat 

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
5 Részletezése a 16/B 4.1. számú adatlapon. 
6 Részletezése a 16/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában. 
7 A költségvetési szervet megillet  összeg. 
8 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti.   
9 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a 

kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10

Kiutalás: 1-6+7+9-11 > 0 esetén a 12. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0, 
Megel legezés:  1-6+7+9 < 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 11., 12. sorok értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-6+7+9 = 0, akkor 11., 12., 13. sorok értéke 0. 

11 A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követ  hónap 5. napjáig 
értesíti. 
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III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Tagdíj2 Önellen rzési 

pótlék3
Késedelmi 

pótlék 4Sor-

szám

Pénztár-

azonosító
Magánnyugdíjpénztár neve 

Adónem 

kód Összege  

(Ft)

Adónem 

kód Összege  

(Ft)

Adónem 

kód Összege  

(Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.)

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

       

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________,…………év……………………….hó………….nap

P.H.

…………………………………………………..
igazgató

1. Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2. A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4. A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
55/2007. (V. 31.) GKM

rendelete

a számhordozási központi referencia adatbázisról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának i) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a hely hez kö tött te le fon szol gál ta tást, a hely tõl füg -

get len (no ma di kus) elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tást és 
a mo bil rá dió te le fon szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tók ra
(a továb biak ban: szol gál ta tó);

b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ra (a továb biak ban:
NHH).

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) át adó szol gál ta tó: az az elõ fi ze tõi hoz zá fé rést nyúj -

tó szol gál ta tó, amely nek elõ fi ze tõ je az elõ fi ze tõi szer zõ -
dés meg szün te té se, illetve mó do sí tá sa ke re té ben az elõ fi -
ze tõi szá mot egy má sik szol gál ta tó hoz vi szi át;

b) át ve võ szol gál ta tó: az az elõ fi ze tõi hoz zá fé rést nyúj -
tó szol gál ta tó, amely nek elõ fi ze tõ je az elõ fi ze tõi szer zõ -
dés meg kö té se so rán az elõ fi ze tõi szá mot egy má sik szol -
gál ta tó tól hoz za át;

c) be ren de zés kód: a szol gál ta tó ál tal adott két je gyû
szám ból álló kód, amely föld raj zi szám ese té ben meg je lö li
azt a kap cso lá si esz közt, amely hez a hor do zott szám elõ fi -
ze tõ je csat la ko zik, illetve azt az össze kap cso lá si pon tot,
ame lyen ke resz tül a hor do zott szám elõ fi ze tõ je köz vet le -
nül el ér he tõ;

d) hely sze rin ti szám hor do zás: hely hez kö tött te le fon -
szol gál ta tás nál az elõ fi ze tõi szám meg tar tá sa a szá mo zá si
kör ze ten be lül, az igény be vé tel he lyé nek – az irá nyí tá si in -
for má ció vál to zá sá val járó – meg vál toz ta tá sa ese tén;

e) irá nyí tá si in for má ció: a hor do zott szá mot, a hoz zá
tar to zó irá nyí tá si szá mot és az ér vé nyes ség idõ tar ta mát
tar tal ma zó in for má ció;

f) irá nyí tá si szám: szol gál ta tó kód ból és be ren de zés
kód ból álló in for má ció, amely a hor do zott szá mok ra irá -
nyuló hí vá sok és jel zé sek meg fe le lõ irá nyí tá sát te szi le he -
tõ vé;

g) irá nyí tást vég zõ szol gál ta tó: az a szol gál ta tó, amely
a hí vá sok, illetve jel zé sek hor do zott szá mok ra való irá nyí -
tá sá hoz a szük sé ges irá nyí tá si szá mot – ál ta lá ban adat bá zis 
le kér de zé sé vel – a hí vás ba, illetve jel zés be be ik tat ja;

h) kap cso lat tar tó: az a sze mély, aki jo go sult a szol gál -
ta tó ne vé ben a köz pon ti re fe ren cia adat bá zis sal (a továb -
biak ban: KRA) kap cso la tos ad mi niszt ra tív kér dé sek ben
el jár ni;

i) KRA: az a szám hor do zás ér de ké ben lét re ho zott rend -
szer, amely tar tal maz za és ke ze li az összes hor do zott
szám mal kap cso la tos irá nyí tá si in for má ci ót, valamint a
szol gál ta tók és fel hasz ná lók je len ren de let ben meg ha tá ro -
zott ada ta it, to váb bá elekt ro ni kus adat kap cso la ton ke resz -
tül biz to sít ja az irá nyí tá si ada tok össze gyûj té sét és a szol -
gál ta tók, valamint más jog sza bály alap ján erre jo go sul tak
ré szé re való szét osz tá sát;

j) szám át adá si idõ ab lak: 4 óra hosszú sá gú idõ tar to -
mány, amely alatt a szám hor do zás ér vé nye sí té sé hez szük -
sé ges mû sza ki in téz ke dé se ket a szol gál ta tók vég re hajt ják.
A szám át adá si idõ ab la kok kez dõ idõ pont jai – figye lembe
véve a 4.  § (6) be kez dé sét:

ja) alap idõ ab lak kez de te: mun ka na po kon 18.00 óra,
szom ba ton 8.00 óra,

jb) csúcs idõ sza ki idõ ab lak kez de te: mun ka na po kon
4.00 óra, szom ba ton 20.00 óra;

k) szol gál ta tói fel hasz ná ló: a KRA-hoz való hoz zá fé -
rés re jo go sult sze mély, illetve szá mí tó gé pes rend szer,
amely a szol gál ta tó ne vé ben szám hor do zá si tranz ak ci ó kat
vé gez;

l) szol gál ta tó kód: az NHH ál tal adott, két je gyû szám -
ból álló kód, amely a KRA-ban a szol gál ta tót azo no sít ja.
Az NHH min den szol gál ta tó szá má ra egy szol gál ta tó kó -
dot je löl ki, és ezt a hon lap ján köz zé te szi;

m) tranz ak ció: egy adott szám vagy szám tar to mány át -
adá sá ra, egy hor do zott szám vagy szám tar to mány hor do -
zott sá gá nak, il le tõ leg szám hasz ná la tá nak meg szün te té sé -
re, illetve a KRA ada ta i nak le töl té sé re vo nat ko zó, a
KRA-ban rög zí tett, tranz ak ció azo no sí tó val el lá tott be je -
len té si, jó vá ha gyá si, mó do sí tá si, tör lé si vagy le töl té si mû -
ve let;

n) tranz ak ció azo no sí tó: a szol gál ta tói fel hasz ná ló,
illetve az NHH ál tal adott egye di azo no sí tó;

o) tranz ak ció zá rás: a szám át adá si idõ ab lak kez de tét
24 órá val meg elõ zõ idõ pont, amely után a KRA az adott
szám át adá si idõ ab lak ra vo nat ko zó tranz ak ci ót – le töl té si
mû ve let ki vé te lé vel – nem fo gad el;

p) üze net: a KRA-ból a szol gál ta tó ál tal le töl ten dõ, a
KRA ál tal elekt ro ni kus for má ban tá rolt, a szol gál ta tót
érin tõ, szám hor do zás sal kap cso la tos in for má ció.
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A KRA adattartalma és az adatszolgáltatás általános
szabályai

3.  §

(1) A szol gál ta tók kal és a szol gál ta tói fel hasz ná lók kal
kap cso la tos adat ke ze lés az NHH fel ada ta. A KRA a kö vet -
ke zõ ada to kat tá rol ja:

a) a szol gál ta tó neve, KRA kap cso lat ban hasz nált
IP-cí mei, a kap cso lat tar tó, illetve kap cso lat tar tók neve,
címe, te le fon szá ma, fax szá ma, e-ma il címe;

b) ter mé sze tes sze mély szol gál ta tói fel hasz ná ló ese té -
ben a neve, címe, te le fon szá ma, fax szá ma, e-ma il címe.

(2) A hor do zott szá mok ra vo nat ko zó irá nyí tá si in for má -
ci ó kat a szol gál ta tói fel hasz ná lók szám hor do zá si tranz ak -
ci ók ke re té ben je len tik be a KRA szá má ra.

(3) Az NHH a szol gál ta tó írás be li ké rel mé re jo go sult
szám hor do zá si tranz ak ci ó kat vé gez ni, amennyi ben a KRA 
üzem sze rû el éré sé ben a szol gál ta tó ide ig le ne sen aka dá -
lyoz tat va van.

(4) A KRA ál tal a szol gál ta tó szá má ra tá rolt üze ne tek
le töl té sét a szol gál ta tói fel hasz ná lók nak kell kez de mé -
nyez ni. A szol gál ta tó ké ré sé re a KRA a szol gál ta tót a szá -
má ra ké szí tett új üze ne tek rõl e-ma il ben ér te sí ti.

(5) Va la mennyi szol gál ta tói fel hasz ná ló jo go sult a hor -
do zott szá mok irá nyí tá si in for má ci ó i hoz azo nos mó don,
meg kü lön böz te tés nél kül – az ál ta la ki vá lasz tott adat le töl -
té si el já rás sal – hoz zá fér ni.

(6) A KRA és a szol gál ta tók kö zöt ti adat cse re elekt ro ni -
kus for má ban, hi te le sí tett adat kap cso lat út ján tör té nik.
Mind a KRA, mind a szol gál ta tók ál tal kül dött üze ne te ket
leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal kell
el lát ni.

(7) Vi tás kér dé sek tisz táz ha tó sá ga, valamint a ha tó sá gi
nyil ván tar tás ve ze té se és az azo no sí tók hasz ná la ti dí já val
kap cso la tos szám lá zá si ada tok hi te les sé ge ér de ké ben a
KRA nap ló ban rög zít min den tranz ak ci ót. A nap ló hoz a
szol gál ta tói fel hasz ná lók nem jo go sul tak hoz zá fér ni. A
szol gál ta tó in do kolt ké ré se ese tén az NHH kö te les a nap ló -
ból a kért ada to kat át ad ni.

(8) A szol gál ta tók és a KRA kö zöt ti kom mu ni ká ci ós in -
ter fész re, az adat szol gál ta tás és a tranz ak ci ók mód já ra vo -
nat ko zó rész le tes mû sza ki le írá so kat, valamint azok eset -
le ges vál to zá sa it az NHH a szol gál ta tók kal egyez te ti, és
ezek rõl a szol gál ta tó kód dal ren del ke zõ szol gál ta tó kat ér -
te sí ti. A mû sza ki le írá sok tar tal maz zák a 11.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak szá mí tá si mód ját is. Az NHH a
szol gál ta tók ré szé re kö te les a hon lap ján el ér he tõ vé ten ni a
mû sza ki le írá so kat.

4.  §

(1) Az NHH – mint a KRA mû köd te tõ je – kö te les biz to -
sí ta ni, hogy a KRA fo lya ma to san fo gad ja a szol gál ta tói

fel hasz ná lók tól ér ke zõ irá nyí tá si in for má ci ó kat, és fo lya -
ma to san hoz zá fér he tõ vé te gye a szol gál ta tói fel hasz ná lók,
valamint a jog sza bály alap ján erre jo go sul tak szá má ra a
ka pott jo go sult sá guk nak meg fe le lõ ada to kat.

(2) Az NHH a fe le lõs azért, hogy az adat bá zis ban tá rolt
ada tok meg fe lel je nek a szol gál ta tók ál tal meg adott ada -
tok nak.

(3) Az át ve võ szol gál ta tó kö te les a hor do zott szá mok ra
vo nat ko zó in for má ci ót a KRA-hoz hi bát la nul – a 7.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ figye lembe véte -
lével – el jut tat ni.

(4) A hí vá sok és jel zé sek irá nyí tá sá ért fe le lõs, illetve a
fe le lõs szol gál ta tó meg bí zá sá ból irá nyí tást vég zõ szol gál -
ta tó kö te les az üze mi adat bá zi sá ban a hor do zott szá mok ra
vo nat ko zó irá nyí tá si in for má ci ók ér vé nye sí té sét a meg -
adott szám át adá si idõ ab lak ban el vé gez ni.

(5) A KRA – a (6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
az alap idõ ab lak kez dõ idõ pont ja i ra fo gad el szám hor do zá -
si tranz ak ci ó kat.

(6) Amennyi ben a meg nö ve ke dett szám hor do zá si igé -
nyek  miatt az NHH úgy íté li meg, hogy az alap idõ ab lak
nem ele gen dõ a szám hor do zá si igé nyek e ren de let nek
meg fe le lõ ke ze lé sé re, ab ban az eset ben meg ha tá ro zott idõ -
szak ra meg nyit ja a csúcs idõ sza ki idõ ab la ko kat is, és er rõl
leg ké sõbb az elsõ csúcs idõ sza ki idõ ab lak kez de te elõtt
96 órá val e-ma il ben ér te sí ti a szol gál ta tó kat.

(7) A KRA a nem sza bá lyos, azaz nem meg fe le lõ for má -
tu mú, hi á nyos vagy nem meg fe le lõ idõ ben kül dött tranz -
ak ci ót el uta sít ja és er rõl a be je len tõ szol gál ta tót ér te sí ti.

Adatletöltési eljárások

5.  §

(1) Az irá nyí tá si in for má ci ók le töl té sét a szol gál ta tói
fel hasz ná lók tet szõ le ges idõ pont ban kez de mé nyez he tik.

(2) A KRA a le töl té sek re az aláb bi irá nyí tá si lis tá kat
biz to sít ja:

a) del ta irá nyí tá si lis ta: a szol gál ta tó ké ré sé re létre -
hozott lis ta, amely a szol gál ta tó ál tal meg adott idõ pont tól a 
le kér de zés idõ pont já ig el fo ga dott, ér vé nyes sé vált és tö rölt 
tranz ak ci ók irá nyí tá si in for má ci ó it tar tal maz za;

b) kö vet ke zõ idõ ab lak ra vo nat ko zó irá nyí tá si lis ta:
idõ ab la kon ként egy szer lét re ho zott lis ta, amely a le kér de -
zés idõ pont ját kö ve tõ idõ ab lak ban ér vé nyes sé váló tranz -
ak ci ók irá nyí tá si in for má ci ó it tar tal maz za;

c) tel jes irá nyí tá si lis ta: idõ ab la kon ként egy szer lét re -
ho zott lis ta, amely a lét re ho zás idõ pont já ban ér vé nyes és
el fo ga dott tranz ak ci ók irá nyí tá si in for má ci ó it tar tal maz za.

(3) A (2) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti lis tá kat a KRA a 
szám át adá si idõ ab lak ra vo nat ko zó tranz ak ció zá rás után
hoz za lét re. A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti lis ta a lét re -
ho zá sát köve tõen és az elõ zõ idõ ab lak kez de te után a kö -
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vet ke zõ idõ ab lak kez de té ig ér he tõ el. A (2) be kez dés
c) pont ja sze rin ti ak tu á lis lis ta fo lya ma to san el ér he tõ.

(4) A szol gál ta tói fel hasz ná lók az adott szol gál ta tó ré -
szé re ké szí tett ál ta lá nos és jó vá ha gyást kérõ üze ne te ket
tet szõ le ges idõ pont ban le tölt he tik.

Adatbeviteli eljárások

6.  §

(1) Az irá nyí tá si in for má ci ók alap ve tõ adat be vi te li el já -
rá sai a kö vet ke zõk:

a) szám hor do zás be je len té se, mó do sí tá sa és jó vá ha -
gyá sa;

b) szám hasz ná lat meg szû né sé nek be je len té se;
c) hely sze rin ti szám hor do zás be je len té se;
d) hely sze rin ti szám hor do zás meg szün te tés be je len té se.

(2) A be je len té sek nek a 3.  § (8) be kez dé se sze rin ti rész -
le tes mû sza ki le írá sok ban sze rep lõ ada to kat kell tar tal -
maz ni uk.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti adat be vi te li el já rá sok egye -
di szá mok ra vagy össze füg gõ szám tar to má nyok ra al kal -
maz ha tók. Össze füg gõ szám tar to mány hor do zá sa ese té -
ben az egész szám tar to mány hor do zá sa együtt uta sít ha tó
el, illetve hagy ha tó jóvá.

7.  §

(1) A szám hor do zást az át ve võ szol gál ta tó a szám át adá -
si idõ ab lak kez de te elõtt leg alább 72 órá val kö te les be je -
len te ni a KRA szá má ra.

(2) A szám hor do zás be je len té sé rõl a KRA az át adó szol -
gál ta tó ré szé re jó vá ha gyást kérõ üze ne tet ké szít. Az át adó
szol gál ta tó nak a be je len tést kö ve tõ 48 órán be lül le he tõ sé -
ge van a be je len tést jó vá hagy ni vagy in dok meg adá sá val
el uta sí ta ni.

(3) Amennyi ben az át adó szol gál ta tó a szám hor do zás
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott – jó vá ha gyá si ha tár ide -
jén be lül nem vá la szol, úgy kell te kin te ni, hogy a be je len -
tés ada ta it jó vá hagy ja, és en nek alap ján a szám hor do zást a
KRA el fo ga dot tá te szi.

(4) A KRA a szám hor do zás be je len tés ada ta i nak el fo ga -
dá sá ról, illetve el uta sí tá sá ról az át ve võ szol gál ta tó ré szé re
üze ne tet ké szít.

(5) Az át ve võ szol gál ta tó a szám hor do zás be je len té sé -
ben meg adott be ren de zés kó dot a tranz ak ció zá rá sig mó -
do sít hat ja. A KRA a mó do sí tás ról az át adó szol gál ta tó ré -
szé re üze ne tet ké szít.

(6) Az át ve võ szol gál ta tó be je len tés ben kez de mé nyez -
he ti a szám hor do zás idõ pont já nak mó do sí tá sát. A mó do sí -
tás be je len té sé rõl a KRA az át adó szol gál ta tó ré szé re jó vá -

ha gyást kérõ üze ne tet ké szít. Az át adó szol gál ta tó nak le -
he tõ sé ge van a tranz ak ció le zá rá sa elõtt a mó do sí tást jó vá -
hagy ni vagy in dok meg adá sá val el uta sí ta ni. Amennyi ben
ha tár idõn be lül nem vá la szol, a mó do sí tás ké rést a KRA
el uta sít ja. Az idõ pont mó do sí tás jó vá ha gyá sá ról, illetve el -
uta sí tá sá ról a KRA az át ve võ szol gál ta tó ré szé re üze ne tet
ké szít.

(7) Az át ve võ szol gál ta tó a szám hor do zás vissza vo ná -
sát, azaz a szám hor do zás elõt ti ál la pot vissza ál lí tá sát be je -
len tés ben a tranz ak ció zá rás tól szá mí tott 72 órán be lül kez -
de mé nyez he ti. A vissza vo nás idõ pont já ra a KRA a leg kö -
ze leb bi le het sé ges szám át adá si idõ ab la kot je lö li ki. A
vissza vo nás be je len té sé rõl a KRA az át adó szol gál ta tó ré -
szé re jó vá ha gyást kérõ üze ne tet ké szít. Az át adó szol gál ta -
tó nak a KRA ál tal ki je lölt szám át adá si idõ ab lak tranz ak ció 
zá rá sa elõtt le he tõ sé ge van a vissza vo nást jó vá hagy ni vagy 
in dok meg adá sá val el uta sí ta ni. Amennyi ben a ha tár idõn
be lül nem vá la szol, a ké rést a KRA el uta sít ja. A szám hor -
do zás vissza vo nás jó vá ha gyá sá ról, illetve el uta sí tá sá ról a
KRA az át ve võ szol gál ta tó ré szé re üze ne tet ké szít.

(8) Az át ve võ szol gál ta tó a szám hor do zás be je len tést a
tranz ak ció zá rá sig in dok meg adá sá val tö röl he ti. Sza bá lyos 
tör lé si ké re lem ese tén a KRA a szám hor do zás be je len té sét
tör li, a tör lés rõl az át ve võ és át adó szol gál ta tó ré szé re üze -
ne tet ké szít.

8.  §

(1) Az át ve võ szol gál ta tó kö te les a hor do zott szám ra vo -
nat ko zó szám hasz ná la ti joga meg szû né sét a KRA-nak – a
szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló 46/2004. (III. 18.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõ vel – be je len te ni.

(2) A szám hor do zott sá ga a be je len tés ben meg adott
szám át adá si idõ ab lak tól kez dõ dõ en a KRA-ban meg -
szûnik.

(3) A KRA üze ne tet ké szít a szám ra vo nat ko zó ki je lö lé -
si en ge dély jo go sult ja ré szé re a szám hasz ná la ti jog vissza -
ke rü lé sé rõl, valamint az elõ fi ze tõi hoz zá fé rés szol gál ta tást 
ed dig el lá tó szol gál ta tó ré szé re a szám hasz ná la ti jog el -
vesz té sé rõl.

(4) A be je len tõ szol gál ta tó a szám hasz ná lat meg szû né -
sé nek be je len té sét a tranz ak ció zá rá sig tö röl he ti. A tör lés -
rõl a KRA üze ne tet ké szít a ki je lö lé si en ge dély jogosult -
jának.

9.  §

(1) A szol gál ta tó a hely sze rin ti szám hor do zást a be je -
len tés ben meg adott szám át adá si idõ ab lak tranz ak ció zá rá -
sá ig je lent he ti be. A be je len tés a tranz ak ció zá rá sig tö röl -
he tõ.
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(2) A hely sze rin ti szám hor do zás meg szün te té sét be kell 
je len te nie a szol gál ta tó nak a hely sze rint hor do zott, de
szol gál ta tók kö zött nem hor do zott szám ra, ha a szám hor -
do zott sá ga meg szû nik. A szol gál ta tó a hely sze rin ti szám -
hor do zás meg szün te tés be je len té sét a tranz ak ció zá rá sig
tö röl he ti.

Szolgáltatói adatok kezelése

10.  §

(1) A szol gál ta tó az NHH szá má ra kö te les a 3.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti ada to kat meg ad ni, to váb bá az ada tok ban
tör tént vál to zást 15 na pon be lül az NHH KRA ügy fél szol -
gá la tá nak be je len te ni. A KRA ügy fél szol gá lat és KRA hi -
ba be je len tõ el ér he tõ sé gét az NHH a hon lap ján köz zé te szi.

(2) A szol gál ta tó nak a KRA-hoz tör té nõ elsõ csat la ko -
zá sa elõtt együtt mû kö dé si tesz tet kell vég re haj ta nia. A
csat la ko zás csak si ke res teszt után hajt ha tó vég re.

(3) A szol gál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se ese tén az
NHH a szol gál ta tó kód ját vissza von ja, és az irá nyí tá si in -
for má ci ó kat a vál to zás nak meg fele lõen mó do sít ja.

(4) Jog utód lás ese tén a jog elõd szol gál ta tó hoz vagy
szol gál ta tók hoz ren delt szol gál ta tó kó dot vagy kó do kat – a 
jog utód szol gál ta tó ál tal ki vá lasz tott szol gál ta tó kód vagy
kó dok ki vé te lé vel – az NHH 120 na pon be lül vissza von ja.

(5) A szol gál ta tó kó dok ban tör té nõ vál to zás ról a KRA a
szol gál ta tók szá má ra üze ne tet ké szít. Az NHH a vál to zást
kö te les a hon lap ján meg je le ní te ni.

Hibabejelentés és hibaelhárítás

11.  §

(1) A KRA éves ren del ke zés re ál lá sa leg alább az éves
üzem idõ 99,5%-a.

(2) A KRA meg hi bá so dá sát a szol gál ta tó a hét min den
nap ján 0.00–24.00 órá ig te le fo non, és ezzel egy ide jû leg
te le fa xon vagy e-ma il ben je lent he ti be az NHH KRA hi ba -
be je len tõ jé nek.

(3) A hi ba be je len tés nek a kö vet ke zõ ket kell tartal -
maznia:

a) a szol gál ta tó meg ne ve zé se;
b) a be je len tõ neve, el ér he tõ sé gi ada tai;
c) a szol gál ta tó ré szé rõl a hi ba el há rí tás ban köz re mû kö -

dõ sze mély neve, el ér he tõ sé gi ada tai;
d) a hiba pon tos le írá sa;
e) a hiba ész le lé sé nek idõ pont ja;
f) a be je len tés idõ pont ja.

(4) Az NHH a hiba be je len té sét köve tõen ha la dék ta la -
nul meg kez di a hiba be ha tá ro lá sát. Az NHH a hi ba be ha tá -

ro lás be fe je zé se után te le fo non és e-ma il ben tá jé koz tat ja a
szol gál ta tót a hiba oká ról és az el há rí tás vár ha tó ide jé rõl.

(5) Az NHH a hi bát a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül há -
rít ja el.

(6) A tel jes mû kö dést gát ló hiba ese tén a hi ba ja ví tást az
NHH 4 órán be lül meg kez di és a hi bát 12 órán be lül el há -
rít ja. A hi ba be je len tést köve tõen 4 órán ként tá jé koz ta tást
ad a szol gál ta tók nak a hiba el há rí tá sá nak elõ re ha la dá sá ról.

(7) A (6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel az NHH a
hi bát 5 mun ka na pon be lül el há rít ja.

(8) Amennyi ben a hi ba el há rí tás hoz szük sé ges a szol gál -
ta tó köz re mû kö dé se, az NHH fel ve szi a kap cso la tot a szol -
gál ta tó ál tal meg adott köz re mû kö dõ vel. Ha ez a sze mély
nem ér he tõ el, vagy a szol gál ta tó a szük sé ges köz re mû kö -
dést nem tud ja biz to sí ta ni, a köz re mû kö dés ké ré sé tõl a
köz re mû kö dés biz to sí tá sá ig el telt idõ az e jog sza bály ban
meg ha tá ro zott hi ba el há rí tá si idõ be nem szá mít bele.

(9) Az NHH a hiba be je len té sé rõl hi ba je gyet ké szít, to -
váb bá a hi ba el há rí tá si fo lya mat le zá rá sa kor te le fo non,
illetve e-ma il ben tá jé koz ta tást ad az érin tett szol gál ta tók -
nak a hiba meg szün te té sé rõl.

(10) A szol gál ta tó men te sül a szám hor do zás hi bás tel je -
sí té sé nek fe le lõs sé ge alól, ha azt a KRA meg hi bá so dá sa
okoz ta. En nek iga zo lá sá ra a szol gál ta tó a hi ba jegy rõl má -
so la tot kér het.

(11) A hi ba jegy nek tar tal maz nia kell:
a) a hi ba jegy sor szá mát;
b) a hi ba be je len tés (3) be kez dés sze rin ti ada ta it;
c) a hiba meg szün te té sé nek mód ját és idõ pont ját;
d) egyéb eset le ges meg jegy zést, ki egé szí tést.

Záró és átmeneti rendelkezések

12.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a szám hor do zá si köz pon ti re fe ren cia adat bá zis ról  szóló
17/2003. (XII. 27.) IHM ren de let, valamint a szám hor do -
zá si köz pon ti re fe ren cia adat bá zis ról  szóló 17/2003.
(XII. 27.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2004.
(IV. 22.) IHM ren de let.

(2) A (3) be kez dés 2007. de cem ber 2-án lép ha tály ba,
egy ide jû leg a ren de let 13.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let
a) 2.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés

lép:
(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„c) be ren de zés kód: a szol gál ta tó ál tal adott három -

jegyû szám ból álló kód, amely föld raj zi szám ese té ben
meg je lö li azt a kap cso lá si esz közt, amely hez a hor do zott
szám elõ fi ze tõ je csat la ko zik, illetve azt az össze kap cso lá si 
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pon tot, ame lyen ke resz tül a hor do zott szám elõ fi ze tõ je
köz vet le nül el ér he tõ;”

b) 2.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„l) szol gál ta tó kód: az NHH ál tal adott há rom je gyû

szám ból álló kód, amely a KRA-ban a szol gál ta tót azo no -
sít ja. Az NHH min den szol gál ta tó szá má ra egy szol gál ta tó
kó dot je löl ki, és ezt a hon lap ján köz zé te szi;”

13.  §

(1) A szol gál ta tó kód bõ ví tés hez az NHH a 90–99-ig
ter je dõ szol gál ta tó kód tar to mány ban ki je lölt kó do kat
2007. jú li us 31-éig vissza von ja és he lyet te más kó do kat je -
löl ki.

(2) A szol gál ta tó kód bõ ví té se a 9-es szám jegy nek a két -
je gyû szol gál ta tó kód elé tör té nõ be szú rá sá val tör té nik.

A be ren de zés kód bõ ví té se a meg lé võ be ren de zés kó -
dok elé a 0-ás szám jegy be szú rá sá val tör té nik.

(3) Az NHH 2007. no vem ber 26-ától le tölt he tõ vé te szi a 
szol gál ta tók szá má ra az át té rés hez szük sé ges, a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott for má tu mok al kal ma zá sá val ké szí -
tett, az 5.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja sze rin ti KRA
irá nyí tá si lis tá kat.

(4) 2007. no vem ber 26-a és 2007. de cem ber 1-je kö zött
szám át adá si idõ ab lak nem ke rül meg ha tá ro zás ra.

(5) Az át té rést a szol gál ta tók a há ló za ta ik ban 2007. de -
cem ber 1-jén 20 óra után hajt ják vég re egy rend kí vü li idõ -
ab lak ban. A szol gál ta tók a há ló za tok kö zött az át té rés elõtt 
csak a két je gyû szol gál ta tó és két je gyû be ren de zés kó dot,
az át té rést köve tõen csak a há rom je gyû szol gál ta tó és há -
rom je gyû be ren de zés kó dot hasz nál hat ják.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
25/2007. (V. 31.) IRM

rendelete

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

2007. évi I. tör vény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló

2007. évi II. tör vény végrehajtásáról

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 2007. évi
I. tör vény (a továb biak ban: Szmtv.) 86.  § (2) be kez dés 

a) és d) pont já ban, valamint a har ma dik or szág be li állam -
polgárok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
II. tör vény (a továb biak ban: Harmtv.) 111.  § (2) be kez dés
a), d) és e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, to váb -
bá az Szmtv. és a Harmtv. ren del ke zé se i re fi gye lem mel a
ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren de let
vég re haj tá sá ról  szóló 33/1976. (IX. 5.) MT ren de let 63.  §
(1) be kez dé sé ben, a Stras bo urg ban, 1983. már ci us 23-án
kelt, az el ítélt sze mé lyek át szál lí tá sá ról  szóló egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1994. évi XX. tör vény 4.  § (2) be kez -
dé sé ben, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek
sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás
(AETR) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé ben és a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi
XXXIV. tör vény 101.  § (1) be kez dés k) pont já ban, a sze -
mély- és va gyon vé del mi, valamint a ma gánnyo mo zói te -
vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi CXXXIII. tör vény
78.  § a) pont já ban, az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi
CXVI. tör vény 68.  § (7) be kez dés a) pont já ban, a kül föld re 
uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény 41.  § (2) be kez dé sé -
ben, a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 83.  § (4) be kez dés a) pont já ban, az anya -
köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a név vi se lés rõl
 szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let 42/A.  § (1) be -
kez dé sé ben, valamint a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló
2003. évi LXXX. tör vény 75.  § a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL
RENDELKEZÕ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár három hónapot meghaladó
tartózkodásának bejelentésérõl  szóló igazolás

1.  §

(1) Az Szmtv. 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott sze mély (a továb biak ban: EGT-ál lam pol gár) a há -
rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jo gát iga zo ló, kár tya
for má tu mú, a tar tóz ko dás be je len té sé rõl  szóló iga zo lás
(a továb biak ban: re giszt rá ci ós iga zo lás) ki adá sát az e ren -
de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá -
nyon kér he ti. A ké rel met sa ját ke zû leg alá kell írni. A cse -
lek võ kép te len és a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély
ké rel mét a tör vényes kép vi se lõ írja alá.

(2) A re giszt rá ci ós iga zo lást annak az EGT-ál lam pol -
gár nak is kü lön kell ki ad ni, aki a ti zen ne gye dik élet évét
nem töl töt te be, és ön ál ló úti ok mánnyal vagy sze mély azo -
no sí tó iga zol vánnyal nem ren del ke zik, de sze mé lyes ada -
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ta it a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mánnyal ren del ke zõ
szü lõ úti ok má nya tar tal maz za.

(3) A re giszt rá ci ós iga zo lást az e ren de let 6. mel lék let
1. pont ja sze rin ti for má ban és adat tar ta lom mal kell ki ál lí ta ni.

2.  §

(1) Az EGT-ál lam pol gár a re giszt rá ci ós iga zo lás ban
fog lalt ada tai meg vál to zá sa ese tén az adat vál to zást tar tal -
ma zó új úti ok má nya vagy új ér vé nyes sze mély azo no sí tó
iga zol vá nya be mu ta tá sa mel lett az e ren de let 4. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kér he ti a re giszt -
rá ci ós iga zo lás cse ré jét a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi 
Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) be je len tett la kó he lye
sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nél (a továb biak ban: re gi o -
ná lis igaz ga tó ság).

(2) A re gi o ná lis igaz ga tó ság hi va tal ból gon dos ko dik a
re giszt rá ci ós iga zo lás cse ré jé rõl, ha az ok mány gyár tás hi -
bás vagy té ves ada to kat tar tal maz.

(3) Ha az EGT-ál lam pol gár a re giszt rá ci ós iga zo lást el -
vesz tet te, az meg sem mi sült vagy azt el tu laj do ní tot ták,
illetve a re giszt rá ci ós iga zo lás meg ron gá ló dás  miatt a ben -
ne fog lalt ada tok iga zo lá sá ra al kal mat lan ná vált, a re giszt -
rá ci ós iga zo lást az EGT-ál lam pol gár be je len tett la kó he lye
sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság az e ren de let
5. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon be -
nyúj tott ké re lem re pó tol ja.

(4) Ha az el ve szett nek vagy meg sem mi sült nek hitt re -
giszt rá ci ós iga zo lást az új ok mány ki adá sa elõtt meg ta lál -
ják, azt a jo go sult já nak a re gi o ná lis igaz ga tó ság vissza ad -
ja. Le kell adni a be je len tett la kó hely sze rint ille té kes re -
gionális igaz ga tó ság nál azt a re giszt rá ci ós iga zo lást, ame -
lyet a jo go sult ja az új ok mány ki adá sát köve tõen ta lált
meg.

(5) Az EGT-ál lam pol gár a re giszt rá ci ós iga zo lást,
illetve a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv ál tal ki adott, a sze mé lyi azo no sí tó ról és a lak cím rõl
 szóló ha tó sá gi iga zol ványt kö te les ma gá nál tar ta ni és az
arra fel jo go sí tott ha tó ság nak be mu tat ni. Er rõl az EGT-ál -
lam pol gárt az ok mány ki adá sa kor tá jé koz tat ni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ
családtag három hónapot meghaladó tartózkodási jogát

igazoló okmány

3.  §

(1) A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jo got iga -
zo ló ok mány (a továb biak ban: tar tóz ko dá si kár tya) ki adá -
sa, illetve a tar tóz ko dá si kár tya meg hosszab bí tá sa irán ti
ké rel met

a) 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 az e ren de let 2. mel lék let
I. pont já ban,

b) 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 az e ren de let 2. mel lék let
II. pont já ban

meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon nyújt hat ja be.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell egy da rab arc fény ké pet.
A ké rel met sa ját ke zû leg alá kell írni. A cse lek võ kép te len
és a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ké rel mét a tör -
vényes kép vi se lõ írja alá.

(3) A tar tóz ko dá si kár tya ér vé nyes sé gi ide jét a tar tóz ko -
dás iga zolt cél já ra, ter ve zett idõ tar ta má ra és a tar tóz ko dás
fel té te le it iga zo ló ok má nyok, ok ira tok tar tal má ra és ér vé -
nyes sé gé re fi gye lem mel kell meg ha tá roz ni.

(4) A tar tóz ko dá si kár tyát

a) 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 kár tya for má tum -
ban kell ki ad ni,

b) 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 úti ok má nyá ban mat ri ca
for má já ban – tar tóz ko dá si en ge dély meg ne ve zés sel – kell
el he lyez ni.

(5) 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 ál lí tott tar tóz ko -
dá si kár tyát az e ren de let 6. mel lék let 2. pont a) al pont ja
sze rin ti for má ban és adat tar ta lom mal kell ki ál lí ta ni.

(6) 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 ré szé re ki ál lí tott tar tóz -
ko dá si kár tyát az e ren de let 6. mel lék let 2. pont b) al pont ja
sze rin ti for má ban és adat tar ta lom mal kell ki ál lí ta ni.

4.  §

A tar tóz ko dá si kár tyát annak a har ma dik or szág ál lam -
pol gár sá gá val ren del ke zõ kis ko rú nak is kü lön kell ki ad ni,
aki a ti zen ne gye dik élet évét nem töl töt te be, és ön ál ló úti
ok mánnyal nem ren del ke zik, de sze mé lyes ada ta it a tar tóz -
ko dá si jo got iga zo ló ok mánnyal ren del ke zõ szü lõ úti ok -
má nya tar tal maz za.

5.  §

(1) Az a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke -
zõ csa lád tag, aki nek a tar tóz ko dá si kár tyá já ban fog lalt
ada tai meg vál toz tak, az adat vál to zást tar tal ma zó új úti ok -
má nya be mu ta tá sa mel lett az e ren de let 4. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kér he ti a tar tóz ko dá -
si kár tya cse ré jét a be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó ság nál. A ké re lem hez csa tol ni kell egy
da rab arc fény ké pet. A ké rel met sa ját ke zû leg alá kell írni.
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A cse lek võ kép te len és a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze -
mély ké rel mét a tör vényes kép vi se lõ írja alá.

(2) A tar tóz ko dá si kár tya cse ré jé re ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó ság az új tar tóz ko dá si kár tyát 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 úti ok má nyá ban el he lye zi, illetve 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 já nak – a meg lé võ tar tóz ko dá si kár tya be vo ná sa
mel lett – ki ad ja.

(3) A re gi o ná lis igaz ga tó ság hi va tal ból gon dos ko dik a
tar tóz ko dá si kár tya cse ré jé rõl, ha az ok mány gyár tás hi bás
vagy té ves ada to kat tar tal maz.

6.  §

(1) Ha a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke -
zõ csa lád tag a tar tóz ko dá si kár tyát el vesz tet te, az meg sem -
mi sült vagy azt el tu laj do ní tot ták, illetve a tar tóz ko dá si
kár tya meg ron gá ló dás  miatt a ben ne fog lalt ada tok iga zo -
lá sá ra al kal mat lan ná vált, a tar tóz ko dá si kár tyát a be je len -
tett la kó hely sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság az
e ren de let 5. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat -
vá nyon be nyúj tott ké re lem re pó tol ja.

(2) Ha a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke -
zõ csa lád tag a mat ri ca for má tu mú tar tóz ko dá si kár tyát tar -
tal ma zó úti ok má nyát el vesz tet te, az meg sem mi sült vagy
azt el tu laj do ní tot ták, illetve ha az úti ok mány vagy a ben ne 
lévõ tar tóz ko dá si kár tya meg ron gá ló dás  miatt a ben ne fog -
lalt ada tok iga zo lá sá ra al kal mat lan ná vált, a tar tóz ko dá si
kár tyát a be je len tett la kó hely sze rint ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó ság az e ren de let 5. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
for ma nyom tat vá nyon be nyúj tott ké re lem re pó tol ja.

(3) Ha az el ve szett nek vagy meg sem mi sült nek hitt kár -
tya for má tu mú tar tóz ko dá si kár tyát, illetve tar tóz ko dá si
kár tyát tar tal ma zó úti ok mányt az új tar tóz ko dá si kár tya
ki adá sa elõtt meg ta lál ják, azt a jo go sult já nak a re gi o ná lis
igaz ga tó ság vissza ad ja.

(4) Le kell adni 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 já nak a be je len -
tett la kó hely sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság nál azt
a tar tóz ko dá si kár tyát, ame lyet az új ok mány ki adá sát
köve tõen ta lált meg.

7.  §

A har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ csa -
lád tag a tar tóz ko dá si kár tyát és a sze mé lyi adat- és lak cím -
nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ál tal ki adott, a sze mé lyi azo no -
sí tó ról és a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol ványt kö te les
ma gá nál tar ta ni és az arra fel jo go sí tott ha tó ság nak be mu -
tat ni. Er rõl a har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zõ csa lád ta got az ok mány ki adá sa kor tá jé koz tat ni kell.

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

8.  §

(1) Az ál lan dó tar tóz ko dá si jo got iga zo ló, kár tya for má -
tu mú ok mány (a továb biak ban: ál lan dó tar tóz ko dá si kár -
tya) ki adá sa irán ti ké rel met az EGT-ál lam pol gár és a csa -
lád tag az e ren de let 3. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon nyújt hat ja be, amely hez csa tol ni kell egy
da rab arc fény ké pet. A ké rel met sa ját ke zû leg alá kell írni.
A cse lek võ kép te len és a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze -
mély ké rel mét a tör vényes kép vi se lõ írja alá.

(2) Az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tyát annak az EGT-ál -
lam pol gár nak és csa lád tag nak is kü lön kell ki ad ni, aki a ti -
zen ne gye dik élet évét nem töl töt te be, és ön ál ló úti ok -
mánnyal vagy sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal nem ren -
del ke zik, de sze mé lyes ada ta it a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló 
ok mánnyal ren del ke zõ szü lõ úti ok má nya tar tal maz za.

(3) Az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tyát az e ren de let 6. mel -
lék let 3. pont ja sze rin ti for má ban és adat tar ta lom mal kell
ki ál lí ta ni.

9.  §

(1) Az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag az ál lan dó tar -
tóz ko dá si kár tyá já ban fog lalt ada tai meg vál to zá sa ese tén
az adat vál to zást tar tal ma zó új úti ok má nya vagy új ér vé -
nyes sze mély azo no sí tó iga zol vá nya be mu ta tá sa mel lett az
e ren de let 4. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat -
vá nyon a be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó ság nál kér he ti az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya cse -
ré jét.

(2) A re gi o ná lis igaz ga tó ság hi va tal ból gon dos ko dik az
ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya cse ré jé rõl, ha az ok mány gyár -
tás hi bás vagy té ves ada to kat tar tal maz.

(3) Ha az EGT-ál lam pol gár vagy a csa lád tag az ál lan dó
tar tóz ko dá si kár tyát el vesz tet te, az meg sem mi sült vagy azt 
el tu laj do ní tot ták, illetve az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya
meg ron gá ló dás  miatt a ben ne fog lalt ada tok iga zo lá sá ra al -
kal mat lan ná vált, az ál lan dó tar tóz ko dá si kár tyát az
EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag be je len tett la kó he lye sze -
rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság az e ren de let 5. mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon be nyúj tott 
ké re lem re pó tol ja.

(4) Ha az el ve szett nek vagy meg sem mi sült nek hitt ál -
lan dó tar tóz ko dá si kár tyát az új ok mány ki adá sa elõtt meg -
ta lál ják, azt a jo go sult já nak a re gi o ná lis igaz ga tó ság
vissza ad ja. Le kell adni a be je len tett la kó hely sze rint ille -
té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság nál azt az ál lan dó tar tóz ko dá si 
kár tyát, ame lyet a jo go sult ja az új ok mány ki adá sát köve -
tõen ta lált meg.
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10.  §

Az EGT-ál lam pol gár és a csa lád tag az ál lan dó tar tóz ko -
dá si kár tyát, illetve a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tást ve ze tõ szerv ál tal ki adott, a sze mé lyi azo no sí tó ról és a
lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol ványt kö te les ma gá nál tar -
ta ni és az arra fel jo go sí tott ha tó ság nak be mu tat ni. Er rõl az
EGT-ál lam pol gárt és a csa lád ta got az ok mány ki adá sa kor
tá jé koz tat ni kell.

Az aláírás minta

11.  §

A tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány ki adá sa, meg -
hosszab bí tá sa, pót lá sa, valamint cse ré je irán ti ké re lem for -
ma nyom tat vá nyán a be ke re te zett alá írás min ta ro va tot a
ké rel me zõ sa ját ke zû leg írja alá. Ha a cse lek võ ké pes ké rel -
me zõ írás kép te len, a be ke re te zett alá írás min ta ro vat ba az
„Írás kép te len” meg jegy zést az el já ró ha tó ság tün te ti fel. A
cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes ké rel -
me zõ írás kép te len sé ge ese tén a be ke re te zett alá írás min ta
ro va tot a tör vényes kép vi se lõ írja alá.

A központi idegenrendészeti nyilvántartás adatfeldolgozó 
szerve

12.  §

(1) A köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás adat fel -
dol go zó szer ve – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pon ti Hi va ta la.

(2) Az Szmtv. 60.  § (1) be kez dé se alap ján rög zí tett arc -
kép más és ujj nyo mat ada tok te kin te té ben az adat fel dol go -
zó szerv a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet.

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13.  §

(1) A ví zum ok mányt a „Ví zu mok ra vo nat ko zó kö zös
kon zu li uta sí tás a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek szá -
má ra” 13. mel lék le té nek meg fele lõen kell ki töl te ni.

(2) Ha a ví zum kü lön la pon tör té nõ ki adá sá 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 2007. évi II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Harmtv. vhr.) 18.  § (2) be kez dés vagy 27.  § (2) be kez dés

má so dik for du la ta alap ján ke rül sor, a kü lön la pot bé lyeg -
zõ le nyo mat tal kell el lát ni.

14.  §

Az ér vény te len ví zum ok mányt a ví zu mot vissza vo nó,
az ok mány cse ré jét vagy pót lá sát vég zõ ví zum ki adó ha tó -
ság „ÉRVÉNYTELEN” szö ve gû, ned ves bé lyeg zõ le nyo -
mat el he lye zé sé vel ér vény te le ní ti, és gon dos ko dik az ér -
vény te len ség té nyé nek, oká nak és idõ pont já nak a köz pon ti 
ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé rõl.

15.  §

Az ér vény te len tar tóz ko dá si en ge délyt, illetve be ván do -
rolt vagy le te le pe dett stá tuszt iga zo ló ok mányt a tar tóz ko -
dá si en ge délyt, illetve a be ván do rolt vagy le te le pe dett stá -
tuszt vissza vo nó, az ok mány cse ré jét vagy pót lá sát vég zõ
re gi o ná lis igaz ga tó ság mat ri ca for má tu mú ok mány ese tén
„ÉRVÉNYTELEN” szö ve gû, ned ves bé lyeg zõ le nyo mat
el he lye zé sé vel, kár tya for má tu mú ok mány ese tén ki lyu -
kasz tás sal ér vény te le ní ti, és gon dos ko dik az ér vény te len -
ség té nyé nek, oká nak és idõ pont já nak a köz pon ti ide gen -
ren dé sze ti nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé rõl.

16.  §

A Harmtv. vhr. 63.  §-ában meg ha tá ro zott meg hí vó le ve -
let az e ren de let 8. mel lék le té ben fog lalt for má ban és adat -
tar ta lom mal kell ki ál lí ta ni.

17.  §

(1) 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 rel met az e ren de let 25. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(2) A há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sí tó
ví zum irán ti ké rel met az e ren de let 10. mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

18.  §

(1) A csa lá di együtt élés biz to sí tá sa cél já ból ki adott tar -
tóz ko dá si en ge dély irán ti ké rel met – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az e ren de let 11. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(2) A 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 mek ré szé re a Harmtv. 19.  §
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si en ge délyt az 
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e ren de let 23. mel lék le té ben meg ha tá ro zott be je len tõ lap
alap ján kell ki ad ni.

(3) 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 irán ti ké rel met az e ren de let 12. mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell be -
nyúj ta ni.

(4) A ta nul má nyi cél já ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély 
irán ti ké rel met az e ren de let 13. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(5) A ku ta tás cél já ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély
irán ti ké rel met az e ren de let 14. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(6) A hi va ta los cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély
irán ti ké rel met az e ren de let 15. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(7) A gyógy ke ze lés cél já ból ki adott tar tóz ko dá si en ge -
dély irán ti ké rel met az e ren de let 16. mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(8) A lá to ga tás cél já ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély
irán ti ké rel met az e ren de let 17. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(9) Az egyéb cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dély irán ti
ké rel met az e ren de let 18. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

19.  §

A Harmtv. 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti ide ig le nes tar tóz -
ko dás ra jo go sí tó iga zo lást az e ren de let 19. mel lék le té ben
fog lalt adat tar ta lom mal kell ki ál lí ta ni.

20.  §

(1) A Harmtv. 32.  § (1) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti
ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si
enge dély, valamint EK le te le pe dé si en ge dély irán ti ké rel -
met az e ren de let 20. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(2) A 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 mek ré szé re a Harmtv. 33.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ide ig le nes le te le pe dé si
en ge délyt, illetve nem ze ti le te le pe dé si en ge délyt az e ren -
de let 23. mel lék le té ben meg ha tá ro zott be je len tõ lap alap -
ján kell ki ad ni.

21.  §

A har ma dik or szág be li ál lam pol gár tar tóz ko dá si ok má -
nyá nak cse ré je irán ti ké rel met az e ren de let 21. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon, a tar tóz ko dá si

ok mány pót lá sa irán ti ké rel met az e ren de let 22. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell benyúj -
tani.

22.  §

A har ma dik or szág be li ál lam pol gár a Harmtv. 74.  §-a
al kal ma zá sá ban a gyer mek szü le té sét az e ren de let
23. mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon je -
len ti be.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggõ költségek
megtérítése

23.  §

(1) A har ma dik or szág be li ál lam pol gárt ter he lõ költ sé -
gek meg ál la pí tá sa so rán a kö vet ke zõ ki adá so kat kell figye -
lembe ven ni:

a) az uta zás sal össze füg gõ költ sé gek,
b) a ki uta sí tás vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ kí sé rõ

költ sé ge,
c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár el lá tá sá val kap -

cso la tos költ sé gek,
d) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ré szé re meg elõ -

le ge zett költ sé gek.

(2) Az uta zá si költ sé gek meg ál la pí tá sá nál az ér vé nyes
bel föl di uta zá si díj té te le ket, illetve gép jár mû vel tör té nõ
szál lí tás ese tén az üze mel te tés re vo nat ko zó nor má kat kell
figye lembe ven ni.

(3) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a har ma dik 
or szág be li ál lam pol gár a meg ál la pí tott össze get kö te les a
költ ség vi se lés rõl ren del ke zõ dön tés köz lé se kor kész pénz -
ben meg fi zet ni. Ha ez nem le het sé ges, a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár kö te les a meg ál la pí tott költ sé get a dön tés -
ben meg je lölt szám lá ra kész pénz-át uta lá si meg bí zás vagy
az ál lan dó vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té -
kes ma gyar kül kép vi se le ten tör té nõ be fi ze tés út ján a Hi va -
tal nak vissza té rí te ni.

(4) A kül kép vi se let a költ sé gek vissza té rí té sé rõl iga zo -
lást ad ki, ezzel egy ide jû leg – a be uta zá si és tar tóz ko dá si
ti lal mat el ren de lõ ha tó ság tá jé koz ta tá sa cél já ból – a Kül -
ügy mi nisz té ri um út ján ha la dék ta la nul ér te sí ti a köz pon ti
nyil ván tar tó szer vet, és gon dos ko dik a be fi ze tett összeg -
nek a Hi va tal hoz tör té nõ át uta lá sá ról.

24.  §

Ha a Harmtv. 50.  §-ának al kal ma zá sa so rán a ki uta sí tott
nem ren del ke zik a ki uta zás költ sé ge i vel, és nincs a költ sé -
gek meg fi ze té sé re kö te lez he tõ meg hí vó, vagy a ki uta zás
költ sé ge i vel a meg hí vó sem ren del ke zik, a ki uta sí tást vég -
re haj tó ha tó ság kö te les se gít sé get nyúj ta ni ah hoz, hogy a
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har ma dik or szág be li ál lam pol gár – ki uta zá sa ér de ké ben –
az ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág dip lo má ci ai vagy kon -
zu li kép vi se le te, illetve hu ma ni tá ri us szer ve zet tá mo ga tá -
sát kér hes se.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK

25.  §

Az EGT-ál lam pol gár és a ma gyar ál lam pol gár ví zum -
kö te le zett har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke -
zõ csa lád tag ja, valamint a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár be uta zá sá hoz szük sé ges anya gi fe de zet irány adó mér -
té ke be uta zá son ként 1000 Ft.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ és módosító rendelkezések

26.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) 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 ren de let 17.  § (1) be kez dé sé -
ben a „25. mel lék le té ben” szö veg rész he lyé be a „9. mel -
lék le té ben” szö veg lép.

(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 ren de let 25. mel lék le te ha tá -
lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ rend -

õrségi fel ada tok ról  szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM ren de let
3.  § (4) be kez dé sé ben az „A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar -
tóz ko dá sá ról  szóló tör vény sze rin ti kül föl di” szö veg rész
he lyé be a „Kül föl di” szö veg;

b) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM ren de let 1.  § 
(1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ hon ta lan, a be ván do rolt, il le tõ leg a le te -
le pe dett kül föl di” szö veg rész he lyé be a „hon ta lan, a be -
ván do rolt és a le te le pe dett jog ál lá sú sze mély” szö veg, 1.  §
(1) be kez dés b) pont já ban a „tar tóz ko dá si en ge déllyel ren -
del ke zõ hon ta lan, a be ván do rolt és a le te le pe dett” szö veg -
rész he lyé be a „hon ta lan, a be ván do rolt és a le te le pe dett
jog ál lá sú sze mély” szö veg;

c) a Ha tár õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló
40/2001. (XII. 23.) BM ren de let 71.  § (1) be kez dé sé ben az

„a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör -
vény ben” szö veg rész he lyé be 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 ben” szö veg;

d) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 6/2003. (III. 7.) BM ren de let 18.  §
(3) be kez dé sé ben a „be ván dor lá si, illetve le te le pe dé si en -
ge dé lye” szö veg rész he lyé be a „be ván dor lá si en ge dé lye,
illetve le te le pe dett jog ál lá sát iga zo ló ok má nya” szö veg;

e) a jogi se gít ség nyúj tás igény be vé te lé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 10/2004. (III. 30.) IM ren de let 1. mel -
lék let A) rész I. pont 12. al pont já ban a „tar tóz ko dá si vagy
le te le pe dé si en ge dély” szö veg rész he lyé be a „tar tóz ko dá si 
en ge dély vagy le te le pe dett jog ál lás” szö veg;

f) a sze mély- és va gyon vé del mi, valamint a ma gánnyo -
mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi CXXXIII. 
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 22/2006. (IV. 25.) BM ren -
de let 3.  § (6) és (9) be kez dé sé ben az „A más EGT-tag ál lam 
ál lam pol gá ra” 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,
6.  §-ában az „a más EGT-tag ál lam ál lam pol gá ra i nak” 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 nek” szö veg lép.

(5) E ren de let 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 vég re haj tá sá ról  szóló 25/2001.
(XI. 21.) BM ren de let;

b) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 25/2001.
(XI. 21.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2001.
(XII. 10.) BM ren de let;

c) az egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 15/2002. (V. 10.) BM ren de let 3.  §-a;

d) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
25/2001. (XI. 21.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
31/2004. (VI. 22.) BM ren de let;

e) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 25/2001.
(XI. 21.) BM ren de let, valamint a Ha tár õr ség Szol gá la ti
Sza bály za tá ról  szóló 40/2001. (XII. 23.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 38/2005. (IX. 22.) BM ren de let 1–6.  §-a,
9.  §-a, 10.  §-a, 11.  § (2) és (3) be kez dé se, 1. és 2. mellék -
lete;

f) egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Be ván dor lá si és Ál -
lam pol gár sá gi Hi va tal és a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus
Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la meg je lö lé sé re vo -
nat ko zó mó do sí tá sá ról  szóló 8/2007. (III. 6.) IRM ren de let 
1.  § (4) be kez dé se, 3.  § (2) be kez dé se;

g) az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ rend -
õrségi fel ada tok ról  szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM ren de let
4.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „a kül föl di ek be uta zá sá -
ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény sze rin ti” szö veg rész;

h) a Ha tár õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló
40/2001. (XII. 23.) BM ren de let 53.  § (2) be kez dé se;
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i) az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2005. (VI. 17.) 
IM–BM–PM együt tes ren de let 2.  § (1) be kez dé se.

27.  §

(1) A ki sa já tí tá si el já rás ban köz re mû kö dõ szak ér tõk rõl
 szóló 9/1976. (IX. 5.) IM ren de let (a továb biak ban: Kjr.)
1.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szak ér tõi nyil ván tar tás ba való fel vé te lét az a 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 kér he -
ti, aki a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges szin tû ma -
gyar nyelv tu dás sal, meg fe le lõ szak kép zett ség gel és leg -
alább öt éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, to váb bá
bün tet len elõ éle tû.”

(2) A Kjr. a kö vet ke zõ 5.  §-sal egé szül ki:
„5.  § Ez a 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, valamint 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 euró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

28.  §

Az el ítélt sze mé lyek át szál lí tá sá ról  szóló euró pai egyez -
mény vég re haj tá sá ról  szóló 9/1995. (III. 8.) IM ren de let
2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Ha kül föl di bí ró ság ma gyar ál lam pol gár ral, be ván -
do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú sze méllyel, illetve kü lön 
tör vény alap ján a sza bad moz gás és az ál lan dó tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze méllyel szem ben sza bad ság vesz tést 
szab ki, vagy sza bad ság el vo nás sal járó in téz ke dést al kal -
maz, az el ítélt át szál lí tá sá ra irá nyuló ké re lem tár gyá ban az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter dönt.”

29.  §

(1) A köz úti áru- és sze mély szál lí tást vég zõ egyes gép -
jár mû vek és sze mély ze té nek rend õrhatósági el len õr zé sé -
rõl  szóló 54/2004. (IX. 22.) BM ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 1.  § b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek 
lép nek:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„b) az EGT-ál la mok nak a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó

egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról  szóló
3820/85/EGK ren de let és a köz úti köz le ke dés ben hasz nált
me net író ké szü lé kek rõl  szóló 3821/85/EGK ren de let ha tá -
lya alá tar to zó, az EGT-ál la mo kon be lül tör té nõ,

c) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze -
mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg ál la po dás hoz
(AETR) (a továb biak ban: AETR Meg álla po dás) csat la ko -
zott, a har ma dik or szág ból vagy or szág ba irá nyuló, illetve
két har ma dik or szág kö zöt ti, va la mely EGT-ál la mon át ha -
la dó nem zet kö zi,”

[köz úti áru- és sze mély szál lí tást vég zõ gép jár mû vek és sze -
mély ze té nek el len õr zé sé re.]

(2) A Kr. 3.  § (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 el len õr zé sek
kö zül az AETR Meg ál la po dás ban fog lal ta kat az ah hoz
csat la ko zott szer zõ dõ fél nek az EGT-ál lam ban vagy a har -
ma dik or szág egyi ké ben be jegy zett jár mû vel tör té nõ szál -
lí tás ese té ben a tel jes útra, az AETR Meg ál la po dás ban
nem szer zõ dõ fél ese té ben az EGT-ál la mo kon be lül meg -
tett útra vo nat ko zó an kell al kal maz ni.”

(3) A Kr. a kö vet ke zõ 11/A.  §-sal egé szül ki:

„11/A.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) EGT-ál lam: az Euró pai Unió tag ál la ma és az Euró -
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
Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, valamint az Euró 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 Euró 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;

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

30.  §

(1) A sze mély- és va gyon vé del mi, valamint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 22/2006.
(IV. 25.) BM ren de let (a továb biak ban: Szvr.) 1.  § (1) be -
kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az SzVMt. 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mû kö dé si en ge dély (a továb biak ban: mû kö dé si en ge dély)
irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:]

„d) a vál lal ko zás cég jegy zék sze rin ti ne vét (rö vi dí tett
ne vét), for má ját, szék he lyét, te lep he lyét, fi ók te le pét, le ve -
le zé si cí mét, az SzVMt. 74.  § 18. pont já ban meg ha tá ro zott
EGT-tag ál lam ban – ide nem ért ve a Ma gyar Köz tár sa sá -
got – (a továb biak ban: más EGT-tag ál lam) ala pí tott vál lal -
ko zás ese tén annak cég bí ró ság nál be je len tett magyar -
országi fi ók te le pét (a te vé keny ség vég zé sé nek he lyét), a
Ma gyar or szá gon la kó hellyel nem ren del ke zõ ter mé sze tes
sze mély vagy kül föl di jogi sze mély kép vi se lõ nek a cég bí -
ró ság nál be je len tett kéz be sí té si meg ha tal ma zott ja ne vét és 
cí mét;”
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(2) Az Szvr. 1.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ma gyar Köz tár sa ság ban ala pí tott vál lal ko zás ma -
gyar ál lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ jé nek, illetve annak az SzVMt. 74.  § 17. pont já ban
meg ha tá ro zott, a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély nek (a továb biak ban: a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély), aki egyé ni
vál lal ko zói en ge déllyel ren del ke zik, a bün tet len elõ éle tét,
illetve azt, hogy nem esik az SzVMt. 6.  § (3) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott kor lá to zó ren del ke zés ha tá lya alá, a la kó he -
lye sze rin ti or szág ille té kes ha tó sá ga ál tal há rom hó nap nál
nem ré geb ben ki ál lí tott ok irat tal kell iga zol nia.”

(3) Az Szvr. a kö vet ke zõ 12.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  § Ez a ren de let 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, valamint 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 euró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

Jogharmonizációs záradék

31.  §

(1) Ez a 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, valamint 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 euró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

(2) Ez a ren de let a har ma dik or szá gok ál lam pol gá rai tar -
tóz ko dá si en ge dé lye egy sé ges for má tu má nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló, 2002. jú ni us 13-i 1030/2002/EK 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.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

ADATLAP A REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY 
BEJELENTÉSÉHEZ  

 Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma:         
 ____ év __ hónap __ nap    Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

          
          

 Az okmány kiállításának jogalapja:         
 □ keresőtevékenység folytatása          
 □ tanulmányok folytatása         
 □ családtag         
 □ egyéb         

          
    [a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 

kell esni! 
          

 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 

   A jogosult neve   
 1. Családi neve:  ____________________________________ 
 2. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:  ____________________________________ 
 4. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Anyja leánykori neve   
 5. Családi neve:  ____________________________________ 
 6. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Születési helye   
 7. Ország:  ____________________________________ 
 8. Település:  ____________________________________ 
 9. Születési ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 10. Neme:  Férfi □  Nő: □ 
 11. Állampolgársága:  ____________________________________ 
 12. Családi állapota:  □ Nőtlen/Hajadon  □ Házas  □ Özvegy 

   □ Elvált     

 II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai 

 21. Nevezze meg okmányának 
típusát:  

 □ úti okmány  
 □ személyazonosító igazolvány 

 22. Okmányának száma:  _________________ 
 23. Úti okmány típusa:  □ Magánútlevél  □ Szolgálati útlevél  □ Diplomata útlevél 

   □ Egyéb, éspedig     

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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   Az okmány kiállításának helye   
 24. Ország:  ____________________________________ 
 25. Település:  ____________________________________ 
 26. Kiállítási ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 27. Érvényessége:  ____ év          __ hónap        __ nap 

 III. Magyarországi lakóhelye 

 31. Irányítószám:  ____ 
 32. Település:  ____________________________________ Kerület: __ 
 33. Közterület neve:  ____________________________________ 
 34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________________________ 
 35. Házszám / Helyrajzi szám:  ____________________________________ 

 Épület: ____  Lépcsőház : ____ Emelet: __  Ajtó: ____ 
 36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 
□ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a 
hozzájáruló nyilatkozatát. 

IV. Egyéb adatok 

 41. Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással? 
 □ Igen  

  □ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.  
 42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, 
hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz 
vagy paratífusz kórokozóit? 

 Igen □  Nem □ 
 43. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 

 Igen □  Nem □ 
 

 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

   aláírás 

    
 A hatóság tölti ki!   

A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem. 
  

 Kelt: .............................................................  ................................................... 
   (aláírás, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  ________________ 
 A regisztrációs igazolást 
átvettem. 

  

 Kelt: ...........................................  .......................................... 
   (a kérelmező aláírása) 
Az illetékbélyeg helye: 
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2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 
 
I. 

 

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG 
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI 

KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY 
BEJELENTÉSÉHEZ 

 Az okmánykiadás/hosszabbítás 
kezdeményezésének dátuma: 

        

 ____ év __ hónap __ nap    Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 
          
 Az okmány átvételének helye:         

 □ A kérelmező az okmányt a kiállító 
hatóságnál veszi át. 

          

 □ A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri. 

     Arcfénykép   

          
         

         
          
          
          
          

 Az adatlap célja:         
 □ Okmány kiállítása         
 □ Okmány meghosszabbítása    [a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 

kell esni! 
          

 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 

   A jogosult neve   
 1. Családi neve:  ____________________________________ 
 2. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:  ____________________________________ 
 4. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Anyja leánykori neve   
 5. Családi neve:  ____________________________________ 
 6. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Születési helye   
 7. Ország:  ____________________________________ 
 8. Település:  ____________________________________ 

 
 9. Születési ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 10. Neme:  Férfi □  Nő: □ 
 11. Állampolgársága:  ____________________________________ 
 12. Családi állapota:  □ Nőtlen/Hajadon  □ Házas  □ Özvegy 

   □ Elvált     

 II. Úti okmányának adatai   

 21. Okmányának száma:  _________________ 
 22. Úti okmány típusa:  □ Magánútlevél  □ Szolgálati útlevél  □ Diplomata útlevél 

   □ Egyéb, éspedig     
   Az okmány kiállításának helye   
 23. Ország:  ____________________________________ 
 24. Település:  ____________________________________ 
 25. Kiállítási ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 26. Érvényessége:  ____ év          __ hónap        __ nap 

 III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai   

 31. Jelenlegi okmányának száma:  __________________________ 
 32. Kiállítási ideje:  ____ év   __ hónap  __ nap     

  33. Érvényessége: ____ év   __ hónap   __ nap  

IV. Magyarországi lakóhelye 

 41. Irányítószám:  ____ 
 42. Település:  ____________________________________ Kerület: __ 
 43. Közterület neve:  ____________________________________ 
 44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________________________ 
 45. Házszám / Helyrajzi szám:  ____________________________________ 

 Épület: ____  Lépcsőház : ____ Emelet: __  Ajtó: __ 
 46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 

 □ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a 
hozzájáruló nyilatkozatát. 

 V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik   

 51. Családi neve:  ____________________________________ 
 52. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Születési helye   
 53. Ország:  ____________________________________ 
 54. Település:  ____________________________________ 
 55. Születési ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 56. Neme:  Férfi □  Nő: □   
 57. Állampolgársága:  ____________________________________ 
 58. Rokonsági foka:  □ Szülő  □ Gyermek  □ Házastárs       □ Egyéb 

 VI. Egyéb adatok   

 61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, 
hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz 
vagy paratífusz kórokozóit? 

 Igen □  Nem □ 
 62. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 

 Igen □  Nem □ 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

   aláírás 
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 A hatóság tölti ki!   

A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását □□□□ év □□ hónap □□ napig tartó 
érvényességgel  engedélyezem. 

  

 Kelt: .............................................................  ................................................... 
   (aláírás, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  ____________________________________ 
 A tartózkodási kártyát 
átvettem. 

  

 Kelt: ...........................................  .......................................... 
   (a kérelmező aláírása) 
 Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: .......................... 
 
Az illetékbélyeg helye: 
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II. 
 

 

ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG 
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI 

KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY 
BEJELENTÉSÉHEZ 

 Az okmánykiadás/hosszabbítás 
kezdeményezésének dátuma: 

        

 ____ év __ hónap __ nap    Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 
          
 Az okmány átvételének helye:         

 □ A kérelmező az okmányt a kiállító 
hatóságnál veszi át. 

          

 □ A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri. 

     Arcfénykép   

          
          

          
         
          
          
          

 Az Adatlap célja:         
 □ Okmány kiállítása         
 □ Okmány meghosszabbítása    [a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon 

belülre kell esni! 
          

 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 

   A jogosult neve   
 1. Családi neve:  ____________________________________ 
 2. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:  ____________________________________ 
 4. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Anyja leánykori neve   
 5. Családi neve:  ____________________________________ 
 6. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Születési helye   
 7. Ország:  ____________________________________ 
 8. Település:  ____________________________________ 
 9. Születési ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
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 10. Neme:  Férfi □  Nő: □ 
 11. Állampolgársága:  ____________________________________ 
 12. Családi állapota:  □ Nőtlen/Hajadon  □ Házas  □ Özvegy 

   □ Elvált     

 II. Úti okmányának adatai   

 21. Okmányának száma:  __________________ 
 22. Úti okmány típusa:  □ Magánútlevél  □ Szolgálati útlevél  □ Diplomata útlevél 

   □ Egyéb, éspedig     
   Az okmány kiállításának helye   
 23. Ország:  ____________________________________ 
 24. Település:  ____________________________________ 
 25. Kiállítási ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 26. Érvényessége:  ____ év          __ hónap        __ nap 

 III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai   

 31. Jelenlegi okmányának száma:  ____________________________________ 
 32. Kiállítási ideje:   ____ év          __ hónap        __ nap 

  33. Érvényessége: ____ év          __ hónap        __ nap  

 IV. Magyarországi lakóhelye 

 41. Irányítószám:  ____ 
 42. Település:  ____________________________________ Kerület: __ 
 43. Közterület neve:  ____________________________________ 
 44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________________________ 
 45. Házszám / Helyrajzi szám:  ____________________________________ 

 Épület: ____  Lépcsőház : ____ Emelet: __  Ajtó: __ 
 46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 
□ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 

 □ Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a 
hozzájáruló nyilatkozatát. 

 V. Annak a magyar állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik   

 51. Családi neve:  ____________________________________ 
 52. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Születési helye   
 53. Ország:  ____________________________________ 
 54. Település:  ____________________________________ 
 55. Születési ideje:  ____év          __ hónap        __ nap 
 56. Neme:  Férfi □  Nő: □   
 57. Rokonsági foka:  □ Szülő  □ Gyermek  □ Házastárs       □ Egyéb 

 VI. Egyéb adatok   

 61. Amennyiben öneltartó, rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással? 
 □ Igen  

  □ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.  
 62. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, 
hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz 
vagy paratífusz kórokozóit? 

 Igen □  Nem □ 
 63. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 

 Igen □  Nem □ 
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 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

   aláírás 

 
 A hatóság tölti ki!   

A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását □□□□ év □□ hónap □□ napig tartó 
érvényességgel  engedélyezem. 

  

 Kelt: .............................................................  ................................................... 
   (aláírás, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  ________________________ 
 A tartózkodási kártyát 
átvettem. 

  

 Kelt: ...........................................  .......................................... 
   (a kérelmező aláírása) 
 Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: .......................... 

 
Az illetékbélyeg helye: 
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3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

ADATLAP AZ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA KIÁLLÍTÁSÁHOZ, 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ 

 Az okmánykiadás/hosszabbítás 
kezdeményezésének dátuma: 

        

 ____ év __ hónap __ nap    Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 
          
 Az okmány átvételének helye:         

 □ A kérelmező az okmányt a kiállító 
hatóságnál veszi át. 

          

 □ A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri. 

     Arcfénykép   

          
 Az okmány kiállításának jogalapja:         

 □ EGT-állampolgár      
 □ EGT-állampolgár családtagja         
 □ magyar állampolgár családtagja         
          
          
          

 Az Adatlap célja:         
 □ Okmány kiállítása         
 □ Okmány meghosszabbítása    [a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon 

belülre kell esni! 
          

 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 

   A jogosult neve   
 1. Családi neve:  ____________________________________ 
 2. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:  ____________________________________ 
 4. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Anyja leánykori neve   
 5. Családi neve:  ____________________________________ 
 6. Utóneve(i):  ____________________________________ 

   Születési helye   
 7. Ország:  ____________________________________ 
 8. Település:  ____________________________________ 
 9. Születési ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 10. Neme:  Férfi □  Nő: □ 
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 11. Állampolgársága:  ____________________________________ 
 12. Családi állapota:  □ Nőtlen/Hajadon  □ Házas  □ Özvegy 

   □ Elvált     

 II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai   

 21. Nevezze meg okmányának 
típusát:  

 □ úti okmány  
 □ személyazonosító igazolvány 

 22. Okmányának száma:  ____________________________________ 
 23. Úti okmány típusa:  □ Magánútlevél  □ Szolgálati útlevél  □ Diplomata útlevél 

   □ Egyéb, éspedig     
   Az okmány kiállításának helye   
 24. Ország:  ____________________________________ 
 25. Település:  ____________________________________ 
 26. Kiállítási ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap 
 27. Érvényessége:  ____ év          __ hónap        __ nap 

 III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi állandó tartózkodási kártya adatai   

 31. Jelenlegi okmányának száma:  ____________________________________ 
 32. Kiállítási ideje:  ____ év          __ hónap        __ nap     

  33. Érvényessége: ____ év          __ hónap        __ nap  

 IV. Magyarországi lakóhelye 

 41. Irányítószám:  ____ 
 42. Település:  ____________________________________ Kerület: __ 
 43. Közterület neve:  ____________________________________ 
 44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________________________ 
 45. Házszám / Helyrajzi szám:  ____________________________________ 

 Épület: ____  Lépcsőház : ____ Emelet: __  Ajtó: __ 

V. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények felsorolása 

(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!) 
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 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

   aláírás 

    
 Hatóság tölti ki!   

A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását □□□□ év □□ hónap □□ napig 
tartó érvényességgel  engedélyezem. 

  

 Kelt: .............................................................  ................................................... 
   (aláírás, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  _________________ 
 Az állandó tartózkodási 
kártyát átvettem. 

  

 Kelt: ...........................................  .......................................... 
   (a kérelmező aláírása) 
 Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma: .......................... 

Az illetékbélyeg helye: 
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4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási jogot igazoló okmány cseréje iránti kérelem 

 Hatóság tölti ki!       Gépi ügyszám: _________   
 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 Kérelem átvételének dátuma:        
   ____ év __ hónap __ nap    Arcfénykép   
        
        
        
    
    
    
         
         
          

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel 
kitölteni! 

 [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével 

a keretvonalon belülre kell esni! 
 I. A kérelmező adatai 
 1. Családi neve:   ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 
 3. Születési ideje:   ____ év __ hónap __ nap 
 4. Személyazonosító igazolványának száma:  ____________________ 
     Úti okmány száma:  ____________________ 
 5. A cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmány száma: 
   ____________________ 
 6. Lakóhelyének pontos címe:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám/Helyrajzi szám: ____________________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
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 II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!) 
 □ Családi nevének megváltozását  
 □ Utóneve megváltozását  
 □ Neme megváltozását  
 □ Állampolgársága megváltozását  
 □ Egyéb változást, éspedig 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 Kelt: ................................................. 

 .........................................................................
 (a kérelmező aláírása) 

  
 

A hatóság tölti ki! 
  
 A _________ számú tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam. 
 Kelt: .......................................... 

 P. H. 
 .........................................................................

 (az ügyintéző aláírása) 
  
  
 A _________ számú tartózkodási jogot igazoló új okmányt átvettem. 
 Kelt: .......................................... 

 .........................................................................
(a kérelmező aláírása)  

  
  
 TUDNIVALÓK 
  
 - A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni.  
A kérelemhez mellékelni kell: 

 - 1 db arcfényképet, 
 - a cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmányt. 

 
 - Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. 
- Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 Az illetékbélyeg helye: 
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5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási jogot igazoló okmány pótlása iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki!       Gépi ügyszám: _________   
 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 Kérelem átvételének dátuma:        
   ____ év __ hónap __ nap    Arcfénykép   
        
        
        
    
    
    
         
         
          

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel 
kitölteni! 

 [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével 

a keretvonalon belülre kell esni! 
 I. A kérelmező adatai 
 1. Családi neve:   ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 
 3. Születési ideje:   ____ év __ hónap __ nap 
 4. Személyazonosító igazolványának száma:  ____________________ 
     Úti okmány száma:  ____________________ 
 5. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmány 
száma: 
   ____________________ 
 6. Lakóhelyének pontos címe:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám/Helyrajzi szám: ____________________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 7. Bejelentem, hogy a tartózkodási jogot igazoló okmányom  
 □ Elveszett.  
 □ Eltulajdonították.  
 □ Megsemmisült.  
 □ Megrongálódott. 
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 Az esemény részletes leírása 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Kelt: ................................................. 

 .........................................................................
 (a kérelmező aláírása) 

  
 
 A hatóság tölti ki! 
  
 A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam. 
 Kelt: .......................................... 

 P. H. 
 .........................................................................

      (az ügyintéző aláírása) 
  
  
 A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt átvettem. 
 Kelt: .......................................... 

 .........................................................................
(az ügyintéző aláírása)  

  
  
 TUDNIVALÓK 
  
- A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

 - 1 db arcfényképet, 
 - a megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt. 

 
 - Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. 
 - Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 - Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a 

regionális igazgatóság visszaadja. 
Az illetékbélyeg helye: 
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6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

Tartózkodási jogot igazoló okmányok 

 
1. Regisztrációs igazolás 
 
Az okmány megnevezése: regisztrációs igazolás 
Az okmány formátuma: kártya 
 
Az okmány adattartalma a következő: 
 
1. az okmányazonosító (elnevezése, száma); 
2. név – családi és utónév (nevek) –; 
3. születési helye (település, ország); 
4. születési ideje; 
5. a bejelentkező személy címe;  
6. a bejelentkező aláírása; 
7. a bejelentkezés időpontja; 
8. a kiállító hatóság bélyegzője; 
9. a kiállítás helye; 
10. hátoldalon kiegészítő információ: csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti 

okmánnyal együtt érvényes. 
 
2. Tartózkodási kártya 
 
a) EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére 
 
Az okmány megnevezése: tartózkodási kártya 
Az okmány formátuma: ID-2 kártya 
 
Az okmány adattartalma a következő: 
1. okmányazonosító (elnevezése, száma); 
2. név – családi és utónév (nevek) –; 
3. születési helye (település, ország); 
4. születési ideje; 
5. állampolgárság; 
6. neme; 
7. arcfénykép; 
8. érvényességi idő; 
9. a kiállító hatóság bélyegzője; 
10. a kiállítás helye, ideje; 
11. gépi olvasásra alkalmas adatsor; 
12. megjegyzés [„EGT-állampolgár családtagja”]; 
13. egyéb megjegyzés [az EGT-állampolgár tartózkodási jogcíme]. 
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b) magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére 
 
Az okmány megnevezése: tartózkodási engedély 
Az okmány formátuma: matrica (1030/2002/EK tanácsi rendelet alapján) 
 
Az okmány adattartalma a következő: 
 
1. az okmányazonosító (elnevezése, száma); 
2. név – családi és utónév (nevek) –; 
3. arcfénykép; 
4. érvényességi idő;  
5. kiállítás helye, ideje;  
6. a kártya típusa;  
7. megjegyzések [„tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”]; 
8. a kiállító hatóság aláírása, bélyegzője;  
9. a Magyar Köztársaság címere; 
10. géppel olvasható terület. 
 
3.  Állandó tartózkodási kártya 
 
Az okmány megnevezése: állandó tartózkodási kártya 
Az okmány formátuma: ID-2 kártya 
 
Az okmány adattartalma a következő: 
 
1. az okmányazonosító (elnevezése, száma); 
2. név – családi és utónév (nevek) –; 
3. születési helye (település, ország); 
4. születési ideje; 
5. a kérelmező aláírása; 
6. arcfénykép; 
7. a kiállító hatóság bélyegzője; 
8. a kiállítás helye, ideje; 
9. érvényességi idő; 
10. hátoldalon kiegészítő információ: csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti 

okmánnyal (harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag esetén úti 
okmánnyal) együtt érvényes. 
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7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

ELTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

A nyilatkozattevő: 
 
□ EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő) 
□ Magyar állampolgár (I. pont kitöltendő) 
□ Magyar állampolgár öneltartó családtagja (II. pont kitöltendő) 
 

 

I. Alulírott ……………………………………………………………………………………... 

Születési hely és idő:……………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

kijelentem, hogy 

………………………………………………………………………………….………… nevű 

……………………………………………………………………......................... állampolgár  

Születési hely és idő:……………………………………………………………........................ 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 

eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok. 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 



 
 
 
 
4624 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/67. szám 

 

II. Alulírott……………………………………………………………………………………... 

Születési hely és idő:……………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi 

tartózkodásom ne jelentsen indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális 

ellátórendszerére. 

Kelt:…………………………………   
 

………………………………… 
 nyilatkozattevő aláírása  
 
 
 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

……………………………………..   ……………………………………. 

……………………………………..   ……………………………………. 

(név, lakcím)      (név, lakcím) 
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8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
 Magyar Köztársaság  Sorszám:
République de Hongrie / Republic of Hungary Numéro/Number

Meghívólevél / Lettre d’invitation / Letter of invitation 
Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned 

Családi név / Nom / Surname 
 

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name 

Születési családi és utónév/ Nom et prénom /Surname and first name at birth 
 

Születési hely és idő / Né(e) à / le/ Place and date of birth     ......................................................       ..............  év ............hó
....................................................................................................................... nap 

Állampolgárság / Nationalité / Nationality Foglalkozás / Profession / Profession 

Személyazonosító okmány típusa és száma /Le type et le numéro du carte d’identité/ Type and No. of document 

Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) /Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) /Residence title (applicable to 
foreigners) 

Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address 

Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale /Name of legal entity 

Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters 

az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprès du service des étrangers 
à héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating 
Családnév / Nom / Surname 
Utónév / Prénom(s) / First name 
Születési hely és idő / Né(e) à / le / Place and date of birth 
Állampolgárság / Nationalité / Nationality 
Útlevél száma / Numéro de passeport / Passport No. 
Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address 
Kérelmezővel való kapcsolata/ Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant  

Vele együtt utazó házastársa/ Accompagné(e) de son conjoint /Accompanied by his or her spouse 
Családnév /Nom /Surname Utónév /Prénom /First name  Születési idő /Né(e) le /Date of birth  

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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Vele együtt utazó gyermekei / Accompagné(e) de ses enfants / Accompanied by children 
Családnév /Nom /Surname Utónév /Prénom /First name Születési idő / Né(e) le /Date of birth 

 

 

 

 

részére 20.. .. .. –től 20.. .. .. –ig terjedő időszakban  ... napra / du…au… pendant …jours/ from .. to… for … 
days 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. §  
alapján a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - a Magyar Köztársaság területén történő 
tartózkodása időtartamára - szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá - ha nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik - egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit 
fedezem. 
 
And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international 
agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and 
Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners. 
 

Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fournie le 
logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et – en manquement les disposition 
divers d’un accord international – je couverts les frais du service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son 
retour. 

 
 
Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak 
okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.  
 
A meghívott számára biztosított szállás adatai, amennyiben az nem egyezik meg a meghívó lakó- 
/ tartózkodási helyével: 
Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement 
habituel de l’hébergeant. 
Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal 
address. 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy  

– a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem. 
– Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Je déclare que  
– je réunis des conditions de la pris de l’engagement.  
– les informations susmentionnés sont conformes à la réalité. 

I hereby declare that 
– I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation. 
– the data stated above are true. 

 
 
Kelt/ Date/ Date:   

 
  Aláírás vagy cégszerű aláírás/ Signature / Signature  
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Hatósági záradék 
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható. 
Clause del'autorité 
La lettre d'invitation peut accepter comme lecerificat de l'existence de la couverture financière 
del'entrée et duséjour. 
Official approval of the authority 
The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and 
stay. 
 
 
 
 
Kelt/ Date/ Date:  
 
 P.H./ Cachet / Stamp 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Hatósági megjegyzések / Remarques d’officier / Official remarks: 
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9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 
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10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem 

 
A hatóság tölti ki!               
 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):  Gépi ügyszám: __________ 
 ______  _______________         
   _______________         
 Kérelem átvételének dátuma:             
   ____ év  __ hónap  __ nap         
 Benyújtott betétlapok:            Arcfénykép   
 „A”: __ db               
 A hatóság tölti ki!               
 Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):         
 ______  _______________         
   _______________         
              
 Adatbevitel dátuma:             
   ____ év  __ hónap  __ nap         
          
 Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin 

betűkkel kitölteni! 
[A kérelmező (törvényes képviselő) 

saját kezű aláírás mintája.]  
Az aláírásnak teljes terjedelmével  
a keretvonalon belülre kell esni! 

          
 I. Vízumkérő személyi adatai 
   Vízumkérő neve 
 1. Családi neve:  ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Előző vagy születési neve 
 3. Családi neve:  ______________________________ 
 4. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Anyja születési neve 
 5. Családi neve:  ______________________________ 
 6. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Születési helye 
 7. Ország:  ______________________________ 
 8. Település:  ______________________________ 
 9. Születési ideje:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 10. Neme:  Férfi: □  Nő: □     
 11. Állampolgársága:  ______________________________ 
 II. Állandó vagy szokásos tartózkodási helye 
 21. Irányítószám:  ________ 
 22. Ország:  ______________________________ 
 23. Település:  ______________________________ 
 24. Közterület neve:  ______________________________ 
 25. Házszám:  ___________ 
 26. Épület, lépcsőház, emelet, 
ajtó: 

 ____________________ 
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 III. Úti okmány adatai 
 31. Útlevelének száma:  _________ 
 32. Útlevelének típusa:  □ Magánútlevél 
   □ Szolgálati útlevél 
   □ Diplomata útlevél 
   □ Egyéb, éspedig ____________________ 
   Útlevelének kiállítási helye 
 33. Ország:  ______________________________ 
 34. Település:  ______________________________ 
 35. Kiállítási ideje:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 36. Érvényességi ideje:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 IV. Beutazásának célja 
 □ Látogatás  (Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!) 
 □ Hivatalos  (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!) 
 □ Keresőtevékenység  (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!) 
 □ Szezonális munkavállalás  (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!) 
 □ Tanulmány 
 □ Kutatás 
 □ Önkéntes tevékenység 

 (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 
 (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 
 (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 

 □ Gyógykezelés  (Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!) 
 □ Családi együttélés biztosítása  (Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!) 
 □ Egyéb  (Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!) 
 V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai 
   A természetes személy meghívó neve: 
 51. Családi neve:  ______________________________ 
 52. Utóneve(i):  ______________________________ 
 53. A természetes személy meghívó lakóhelye   
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 54. A jogi személyiségű meghívó neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 55. A jogi személyiségű meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye) 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmező között: 
 □ Családi kapcsolat  □ Rokoni kapcsolat  □ Baráti kapcsolat 
 □ Egyéb, éspedig  _______________ 
 Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:  
 57. A meghívólevél sorszáma:  _______ 
 58. A meghívás:  ____ év  __ hónap  __ naptól   
   ____ év  __ hónap  __ napig   
   ___ napra vonatkozik.     
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 VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység jellegének 
az adatai 
 61. Fogadó szerv neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 62. A fogadó szerv székhelye: 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 63. A hivatalos tevékenység jellege:  ______________________________ 
 VII. Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás, akkor a 
munkáltató és a munkavállalási engedély adatai 
 71. A keresőtevékenység jellege:  

□ Foglalkoztatási 
jogviszony 

□ Önálló tevékenység □ Szezonális 
munkavállalás 

□ Egyéb:  

 72. Munkáltató neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 73. Munkáltató székhelye: 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 74. Munkaköre:  ______________________________ 
 75. Munkaszerződés szerinti havi 
jövedelme: 

 __________ HUF 

 76. Foglalkoztatás kezdete:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 77. Foglalkoztatás vége:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 78. Munkavállalási engedély száma:  ______________________________ 
 79. Munkavállalási engedély 
érvényessége: 

 ____ év __ hó __ nap 

 80. Munkavállalási engedélyt kiadó 
hatóság: 

 ______________________________ 

   ______________________________ 
VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a fogadó 
intézmény adatai 
 81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye: 
 □ Általános iskolai tanulmányok folytatása   
 □ Középiskolai tanulmányok folytatása   
 □ Felsőfokú alapképzés   
 □ Felsőfokú szakirányú képzés   
 □ Tudományos továbbképzés   
 □ Egyéb, éspedig _______________ 
 82. Fogadó szervezet, intézmény neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
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 83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye: 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 84. Részesül-e ösztöndíjban?  □ Igen  □ Nem 
 85. Ha részesül, akkor az ösztöndíjat 
folyósító intézmény neve: 

 ______________________________  
______________________________ 

 86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye: 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 87. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz 
rendelkezésre álló pénzösszeg: __________ HUF 
IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai 
 91. A fogadó egészségügyi intézmény 
neve: 

 ______________________________  
______________________________ 

 92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye: 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 93. A gyógykezelésen résztvevő a kezeléshez szükséges költségeket 
befizette-e? 

 □ Igen  □ Nem 

 94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: _________ HUF 
 X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai 
   A Magyarországon élő családtag neve 
 101. Családi neve:  ______________________________ 
 102. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Előző vagy születési neve 
 103. Családi neve:  ______________________________ 
 104. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Anyja születési neve 
 105. Családi neve:  ______________________________ 
 106. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Születési helye 
 107. Ország:  ______________________________ 
 108. Település:  ______________________________ 
 109. Születési ideje:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 110. Állampolgársága:  ______________________________ 
 111. Tartózkodási jogcíme:  □ Bevándorolt  □ Letelepedett  □ Menedékes 
 □ Tartózkodási engedéllyel 
rendelkező 

 □ Tartózkodási vízummal 
rendelkező 

 □ Menekültként elismert 

 112. Rokonság foka:  □ Szülő  □ Gyermek  □ Házastárs 
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 113. Lakóhelye: 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
XI. Tartózkodás egyéb célból 
Tartózkodás egyéb céljának indoka: 
 
 
 
 
 
 XII. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje 
 124. Magyarországra érkezésének várható
időpontja: 

 ____ év  __ hónap  __ nap 

 125. Magyarországi tartózkodásának tervezett
időtartama: 

 ___ nap     

 126. A vízummal hányszor kíván Magyarországra
beutazni: 

 □ Egyszer  □ Többször   

 XIII. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai 
 131. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?  □ Igen  □ Nem 
 132. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:  ____ év  __ hónap  __ nap 
 133. Itt-tartózkodásának vége:  ____ év  __ hónap  __ nap 
 134. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:  _-__________ 
 XIV. Magyarországi tartózkodásának helye 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____________________  Kerület: __ 
 Közterület neve:  ____________________ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____________________ 
 Házszám:  _________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XV. Utazásra vonatkozó adatok 
 151. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz: 
 □ Repülő  □ Gépkocsi  □ Vonat  □ Busz  □ Hajó 
 □ Egyéb, éspedig  _____________     
 152. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, 
helyfoglalásának sorszáma: ______________________________ 
 153. Menetjegyének érvényessége:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 154. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ___________ 
 XVI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok 
 161. Volt-e korábban büntetve?  □ Igen  □ Nem 
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 162. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak 
ki:  
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 163. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?  □ Igen  □ Nem 
 164. Kiutasították-e korábban Magyarországról?  □ Igen  □ Nem 
 165. Ha kiutasították, mikor?  ____ év  __ hónap  __ nap   
 166. Tudomása szerint szenved-e AIDS, tbc, lepra, lues, tífusz vagy paratífusz megbetegedésben? 
   □ Igen  □ Nem 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 
valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az illetékes magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi
beutazás és tartózkodás – előttem ismertetett – feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a 
beutazást megtagadhatja. 
    
 Kelt: 
........................................................................... 

 ................................................................. 

   aláírás 
  
 A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 
            
 Vízumbélyeg betűjele és
sorszáma:  

 _-_______  Vízum típusa: _       

 Vízum kiállításának dátuma:  ____ év __ hónap __ nap   magyarországi 
igénylés esetén az  
illetékbélyeg helye 

  

 Beutazások száma:  __       
 Vízumba foglalt tartózkodási idő:  ___ nap       
 Vízum érvényessége:  ____ év __ hónap __ nap       
 Megjegyzés:         
          
  
 A hatóság tölti ki! 
 A kérelem elutasítása esetén 
  
 Elutasító határozat száma: ___________ Az elutasítás kelte: ____ év __ hónap __ nap 
 Az elutasítás oka (röviden):  
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„A” betétlap  
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek 

személyi adatai 

     A hatóság tölti ki! 
     Betétlap sorszáma: __ 
    
   Kiskorú gyermek neve 
 1. Családi neve:  ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Előző neve 
 3. Családi neve:  ______________________________ 
 4. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Anyja születési neve 
 5. Családi neve:  ______________________________ 
 6. Utóneve(i):  ______________________________ 
   Születési helye 
 7. Ország:  ______________________________ 
 8. Település:  ______________________________ 
 9. Születési ideje:  ____ év  __ hónap  __ nap   
 10. Neme:  Férfi: □  Nő: □     
 11. Állampolgársága:  ______________________________ 
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11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából 

Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon 
belülre kell esni! 

  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő  
 

családi állapot: 
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 

  
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 

 

 □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 5. A kérelmezőt fogadó családtag 
 családi neve:  utóneve: 

 születési családi név:  születési utónév: 

 születési idő:  
   
.......... év ........ hó ........ nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  családi kapcsolat:  
□ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ gyámolt 
□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek 
házastársa □ egyéb 

 tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár  
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély □ 
bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ 
ideiglenes letelepedési engedély  □ nemzeti letelepedési 
engedély  □ EK letelepedési engedély  □ menekültként 
elismert  

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének 
száma: 
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 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Ki biztosítja magyarországi 
megélhetését?  
   
□ családtag □ kérelmező 

 családtag rendelkezésére álló 
megtakarítás: 

 kérelmező rendelkezésére álló 
megtakarítás: 

 családtag munkáltatója (név, székhely):  családtag havi bruttó jövedelme:

 kérelmező munkáltatója (név, székhely):  kérelmező havi bruttó 
jövedelme: 

 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

 8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonság foka:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

 név/rokonság foka:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

 név/rokonság foka:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 
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 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit? 
  □ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
  □ igen □ nem 

  
 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

  
  
 Illetékbélyeg helye: 

  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 
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 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a családi kapcsolat igazolására 
 • születési anyakönyvi kivonat 
 • házassági anyakönyvi kivonat 
 • örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat 
 • egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • egyéb okirat 

 ▪ a megélhetést igazoló okirat 
 • a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 • előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 

Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve 
házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi 
kivonat kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az 
okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.  

A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását – ha a törvény másként nem rendelkezik – meg kell tagadni, 
illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi 
együttélés céljára szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.  
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„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal       
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága: 

 születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 
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 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 

  
 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 

 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából 

 
Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot:  
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 szakképzettsége:  iskolai végzettsége: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás: 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 5. Magyarországi munkáltatója vagy az Ön vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai 
 név:  székhely címe: 

 munkakör:  munkavállalási engedély 
száma: 

 érvényessége: 
   
........ év ........ hó ....... nap 

 önálló vállalkozói, őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma: 

  
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 tevékenységéből származó várható jövedelem 
összege: 

 előző évi magyarországi adózott jövedelme: 

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon: 

  
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 
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 8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

 név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

 név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

  
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 

  
  
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 
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 Illetékbélyeg helye: 
  

  
  
 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló okirat 
 • alkalmi munkavállalói könyv 
 • gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy létesítő okirata és 
a cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat 
 • egyéni vállalkozó igazolvány 
 • mezőgazdasági őstermelői igazolvány 
 • munkavállalói engedély 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • egyéb okirat 
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 ▪ a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (APEH) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 

  

A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága: 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 
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 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
  
 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  
 □ igen □ nem 

  
  
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
 

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból 
 

Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot:  
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 5. Fogadó oktatási intézmény adatai 
 név:  képzés jellege:  

□ középfokú képzés □ felsőfokú 
alapképzés □ továbbképzés  
□ egyéb képzés 

 székhely címe: 

  
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 ösztöndíj havi összege:  rendelkezésre álló megtakarítás: 

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon: 

  
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

  
 8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 
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□ egyéb  
név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

  
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 

□ igen □ nem 

 

 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit?  
□ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
□ igen □ nem 

  
  
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 
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 Illetékbélyeg helye: 

 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
 • a képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolása 
 • tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás 
 • tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • egyéb okirat 

 ▪ a megélhetést igazoló okirat 
 • ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 • banki igazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
  



 
 
 
 
4654 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/67. szám 

 

 
 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 

felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
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14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
 

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából 
 

Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot: 
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 Állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
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 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  

 5. Fogadó kutatószervezet adatai 
 név:  székhely címe: 

 tevékenységi kör:  intézményi akkreditációs 
lajstromszám:  

 érvényessége 
   
........ év ........ hó ....... nap 

 
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 tevékenységéből származó várható jövedelem 
összege: 

 előző évi magyarországi adózott jövedelme: 

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon: 

  

 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

  

 8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 
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név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

  
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 

 

 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit? 

 □ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 

  □ igen □ nem 
  
  
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

  
  
 Illetékbélyeg helye: 
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 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
• a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • egyéb okirat 

 ▪ a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (APEH) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága: 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  



 
 
 
 
4660 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/67. szám 

 

 
 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 

  
  
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
 

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból 
 

Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot:  
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 
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 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye: 

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
 név:  munkakör: 

 székhely címe: 

  
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  havi összege: 

 rendelkezésre álló megtakarítás:  megélhetést biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon: 

  
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

  
 8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 
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név/rokonsági fok  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

  
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 

 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 

  
  
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

  
  
 Illetékbélyeg helye: 
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 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  

 TÁJÉKOZTATÓ 
  

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
 • a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • egyéb okirat 

 ▪ a megélhetést igazoló okirat 
 • a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása 
 • banki igazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága: 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
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 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 

  
  
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából 

 
Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot: 
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 

   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 

  
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 5. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye 
 név: 

 székhely címe: 

  
 6. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai 
 családi név:  utónév: 

 születési családi név:  születési utónév: 

 születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  rokonsági kapcsolat: 

  
 7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  havi összege: 
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 rendelkezésre álló megtakarítás:  megélhetést biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon: 

  
 8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

  
 9. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője* 
név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb  

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 

  
 10. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 

□ igen □ nem 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit?  
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 
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 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

  
  
 Illetékbélyeg helye: 

 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
 • a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről 
 • kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • egyéb okirat 
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 ▪ a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat 
 • banki igazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 

 

„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgárság: 

 születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 
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 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
  
 
 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ igen □ nem 

  
  
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából 

 
Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot:  
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 Szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 
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 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye: 

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
............ év ............ hó ........... nap 

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  közterület jellege:  házszám:  épület: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 5. A természetes személy meghívó adatai 
 családi név:  utónév: 

 születési családi név:  születési utónév: 

 születési idő:  
  
.......... év ........ hó ........ nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  hatósági záradékkal ellátott meghívólevél 
száma: 

Harmadik országbeli állampolgár esetén: bevándorolt, 
letelepedett, a Magyar Köztársaság által menekültként 
elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személy.  

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!) 

hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje: 

  
  
 6. Magyarországi jogi személy meghívó adatai 
 név:  hatósági záradékkal ellátott meghívólevél 

száma: 

 székhely címe: 
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 8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

  
 9. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély 
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély 
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély 
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély 
□ bevándorlási engedély 

név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély 
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély 
□ bevándorlási engedély   
 

  
 10. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit?  
□ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  
□ igen □ nem 
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 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

  
  
 Illetékbélyeg helye: 

  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ meghívólevél 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a kérelmező lakóhelye, 
tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell 
benyújtani.  
A látogatási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje a meghívólevélben foglalt kötelezettségvállalás 
időtartamához igazodik, de legfeljebb egy év, amely látogatás céljából nem hosszabbítható meg. 
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 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 

 

„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága: 

 születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
irányítószám:  település:  közterület neve: 
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 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  közterület jellege:  házszám:  épület: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

 
 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  
 □ igen □ nem 

 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  
 □ igen □ nem 

  
  
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 családi állapot: 
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

    
□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

 szakképzettsége*:  iskolai végzettsége*: 
   
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

 Mo.-ra érkezést megelőző 
foglalkozás*: 

  

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye: 

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
  
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 

 

 □□□□ év □□ hónap □□ nap

  
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  közterület jellege:  házszám:  épület: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 5. Amennyiben alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye 
 oktatási intézmény neve:  tanulmányok jellege: 

   
□ alapfokú  □ egyéb 

 székhely címe: 

  
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  havi összege: 

 rendelkezésre álló megtakarítás:  megélhetést biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon: 

  
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 
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 8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:  születési hely, 

idő: 
 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 

□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ bevándorlási engedély 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ egyéb 

 név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ bevándorlási engedély 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ egyéb 

 név/rokonsági fok:  születési hely, 
idő: 

 állampolgárság:  tartózkodása jogcíme: 
□ vízum  
□ tartózkodási engedély 
□ bevándorlási engedély 

   
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ egyéb 

  
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 

 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 

 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit?  
□ igen □ nem 

 Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  
□ igen □ nem 

  
  
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

  
  
 Illetékbélyeg helye: 
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 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ 

  
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a 
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt 
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
 • iskolalátogatási igazolás 
 • nyugdíjat/járadékot megállapító határozat 
 • egyéb okirat 

 ▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • kollégiumi igazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ a megélhetést igazoló okirat 
 • ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 • igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról 
 • banki igazolás 
 • egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 • egyéb okirat 

 ▪ teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat 
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 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának 
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 

„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Kérelem adatbevitelét végző szerv:       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal   Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

 ......... év ........ hó ........ nap       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:       

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása       
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága 

 születési idő  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  közterület jellege:  házszám:  épület: 
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 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 
 

 
 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 

  □ igen □ nem 

 Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban 
van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 

  □ igen □ nem 
  
  
  
  
 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 □□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 
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19. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 

Az okmány adattartalma: 
1. az okmány elnevezése; 
2. az okmány száma, sorozatszáma; 
3. kiállító hatóság; 
4. név [családi és utónév (utónevek) ebben a sorrendben]; 
5. születési hely, idő; 
6. nem; 
7. anyja születési családi és utóneve(i); 
8. arcfénykép; 
9. útlevél száma; 
10. szálláshely címe; 
11. az okmány kiállításának indoka; 
12. az okmány kiállításának időpontja; 
13. az okmány érvényességi ideje; 
14. hátoldalon tudnivalók, hivatalos bejegyzések. 

 

 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Letelepedési kérelem 

 A hatóság tölti ki!      Gépi ügyszám: _________   
 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 Kérelem átvételének dátuma:        
   ____ év __ hónap __ nap    Arcfénykép   
        
 Kérelemhez tartozó betétlapok: 
 
A: __ db                         B: __ db  C: __ db 
 
D: __ db                          E: __ db  F: __ db 

    
 
 
 
 
 

  

       
          
          
        
          
 Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel 
kitölteni! A szülei, házastársa(i), gyermekei, 
Önnel együtt letelepedni szándékozók és 
eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a 
megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató 
szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell! 

 [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével 

a keretvonalon belülre kell esni! 

    
 A hatóság tölti ki!   
 Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):   
 ______  _________________________ 
 Adatbevitel dátuma:  ____ év __ hónap __ nap 
Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez? 

□ ideiglenes letelepedési 
engedély   

□ nemzeti letelepedési engedély  □ EK letelepedési engedély 

 I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai 
Kérelmező neve 

 I/1. Családi neve:   ______________________________ 
 I/2. Utóneve(i):  ______________________________ 

Előző vagy születési neve 
 I/3. Családi neve:   ______________________________ 
 I/4. Utóneve(i):  ______________________________ 

Anyja születési neve 
 I/5. Családi neve:   ______________________________ 
 I/6. Utóneve(i):  ______________________________ 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 Születési helye 
 I/7. Ország:   ______________________________ 
 I/8. Település:  ______________________________ 
 I/9. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 I/10. Neme:   Férfi: □ Nő: □ 
 I/11. Állampolgársága:  ______________________________ 
 I/12. Előző állampolgárságai:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 I/13. További állampolgárságai:  ______________________________ 
 I/14. Családi állapota:  □ Nőtlen/Hajadon   □ Házas   □ Özvegy  
   □ Elvált     
 I/15. Nemzetisége (nem kötelező 
kitölteni): 

  
______________________________ 

 I/16. Szakképzettsége: ______________________________ 
 I/17. Iskolai végzettsége:  □ Alapfokú  □ Középfokú  □ Felsőfokú 
 II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye 
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ________________ 
 III. Magyarországra érkezése előtt a kérelmező foglalkozása, munkáltatója 
 III/1. Foglalkozása:  ______________________________ 
 III/2. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 III/3. Munkáltatójának székhelye:   
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ________________ 
 IV. Úti okmány adatai 
 IV/1. Útlevelének száma:  ___________ 
 IV/2. Útlevelének típusa:  □ Magánútlevél 
   □ Szolgálati útlevél 
   □ Diplomata útlevél 
   □ Egyéb éspedig ________________________ 
 Útlevelének kiállítási helye: 
 IV/3. Ország:  ______________________________ 
 IV/4. Település:  ______________________________ 
 IV/5. Kiállítási ideje:  ____év __ hónap __ nap 
 IV/6. Érvényességi ideje:  ____év __ hónap __ nap 
 IV/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben 
nem kérte. (Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap sorszáma  Gyermek neve 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 V. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok 
 V/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete: 
   ____év __ hónap __ nap 
 V/2. Kiadott vízumának száma:  _-_______ 
 V/3. Vízumát kiadó hatóság 
megnevezése: 

 
 ______________________________ 

 V/4. Vízumkiadás dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
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 V/5. Vízum érvényessége:   ____év __ hónap __ nap 
 V/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási 
engedély száma: 

 ______ 

 V/7. Tartózkodási engedély kiállításának 
időpontja: 

 ____év __ hónap __ nap 

 V/8. Tartózkodási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 V/9. A tartózkodási engedélyt kiadó 
hatóság: 

  
______________________________ 

 V/10. A tartózkodási engedély kiállításának 
célja: 

 □ Látogatás  □ Hivatalos  □  Keresőtevékenység 

 □ Önkéntes tevékenység  □ Családi együttélés biztosítása  □ Tanulmány 
 □ Gyógykezelés  □ Kutatás  □  Egyéb 
V/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa: 
V/12. Letelepedési engedély száma:  
V/13. Az okmány érvényességi ideje:  
V/14. Az engedélyt kiadó hatóság: 
  
V/16. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:  
 Év: ____  Napok száma: ___  Év: ____  Napok száma: ___ 
 Év: ____  Napok száma: ___  Év: ____  Napok száma: ___ 
 Év: ____  Napok száma: ___  Év: ____  Napok száma: ___  
 VI. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények 
 □ Családi együttélés biztosítása  (Kérjük töltse ki a VII. 

kérdéscsoportot!) 
 □ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok  (Kérjük töltse ki a VIII. 

kérdéscsoportot!) 
 □ Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok  (Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!) 
 VII. A Magyarországon élő családtagok adatai (Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” 
betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma 

 Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 VIII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok 
 VIII/1. Volt-e magyar állampolgár?  □Igen       □Nem 
 VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg?  ____év __ hónap __ nap 
 VIII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka?  ____________________ 
 VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar 
állampolgárként? 

 □ Igen □ Nem 

 IX. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok 
 IX/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar 
állampolgárok? 

 □ Igen □ Nem 

 IX/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai (Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” 
betétlapot kell kitölteni!) 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
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 X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai 
 X/1. Tartózkodási helyének pontos címe:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:  □ Kereskedelmi szálláshely  □ Magánszálláshely 
 X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme: 
 □ Tulajdonos  □ Albérlő □ Bérlő  □ Családtag 
 □ Haszonélvező  □ Egyéb, éspedig ____________________ 
 XI. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XII. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai 
 XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme: 
 □ Tulajdonos  □ Albérlő  □ Bérlő  □ Családtag 
 □ Haszonélvező  □ Egyéb, éspedig ____________________ 
 XII/2. Szobák száma: _ + _ 1/2   

 XII/3. Lakás alapterülete:____._ m2   

 XII/4. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __ 
 XII/5. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák 
száma: __ 

  

 XII/6. Alapterülete: ____._ m2   

 XII/7. Meddig tartózkodhat lakásban:   
 □ Határozatlan ideig   
 □ Határozott ideig, éspedig   ____év __ hónap __ nap 
 XIII. Magyarországi megélhetésének forrása 
 □ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás  (Kérjük töltse ki a XIV. 

kérdéscsoportot!) 
 □ Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog  (Kérjük töltse ki a XV. 

kérdéscsoportot!) 
 □ Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony) 

 (Kérjük töltse ki a XVI. 
kérdéscsoportot!) 

 □ Egyéb kereső tevékenység  (Kérjük töltse ki a XVII. 
kérdéscsoportot!) 

 □ Külföldről folyósított nyugdíj, járadék  (Kérjük töltse ki a XVIII. 
kérdéscsoportot!) 

 □ Magyarországon élő családtagja biztosítja  (Kérjük töltse ki a XIX. 
kérdéscsoportot!) 

 □ Egyéb, éspedig  
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 XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani 
 XIV/1. Számlát vezető pénzintézet 
neve: 

 ___________________________________ 

 XIV/2. Bankszámlaszáma:   ___________________________________ 
 XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve: 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként: 

   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
 XIV/5. Számlát vezető pénzintézet 
neve: 

 ___________________________________ 

 XIV/6. Bankszámlaszáma:   ___________________________________ 
 XIV/7. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve: 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 XIV/8. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként: 

   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
 XIV/11. Számlát vezető pénzintézet 
neve: 

 ___________________________________ 

 XIV/12. Bankszámlaszáma:   ___________________________________ 
 XIV/13. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve: 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 XIV/14. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként: 

   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
 XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani 
 XV/1. Vagyon, vagyoni érték 
megnevezése: 

 ___________________________________ 

   ___________________________________ 
 XV/2. Becsült forgalmi értéke:  ______________ HUF 
 XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:  __________________________ 
 XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XV/5. Vagyon, vagyoni érték 
megnevezése: 

 ___________________________________ 

   ___________________________________ 
 XV/6. Becsült forgalmi értéke:  ______________ HUF 
 XV/7. A tulajdonjogot igazoló okirat 
azonosító adatai: 

 
 __________________________ 

 XV/8. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe): 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
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 XVI. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból) biztosított 
 Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme: 
 XVI/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az APEH igazolása alapján munkavégzésből származó 
összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF 
 XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi 
nettó jövedelme: ______________ HUF 
 Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő: 
 XVI/3. Munkáltató neve:  ___________________________________ 
   ___________________________________ 
 XVI/4. Munkáltató székhelye:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye 
nem egyezik meg a munkáltató székhelyével: 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVI/6. Munkaköre: _________________________ 
 XVI/7. Havi bruttó jövedelme:  ______________ HUF 
 XVI/8. Havi nettó jövedelme:  ______________ HUF 
 XVI/9. Foglalkoztatás kezdete:   ____ év __ hónap __ nap 
 XVI/10. Foglalkoztatás vége:   ____ év __ hónap __ nap 
 XVI/11. Munkáltató neve:  ___________________________________ 
   ___________________________________ 
 XVI/12. Munkáltató székhelye:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVI/13. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye 
nem egyezik meg a munkáltató székhelyével: 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVI/14. Munkaköre: _______________________________________ 
 XVI/15. Havi bruttó jövedelme: ___________ HUF 
 XVI/16. Havi nettó jövedelme: ___________ HUF 
 XVI/17. Foglalkoztatás kezdete:  ____év __ hónap __ nap 
 XVI/18. Foglalkoztatás vége:  ____év __ hónap __ nap 
 Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i): 
 XVI/19. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély 
száma: 

 _________________________ 

 XVI/20. Munkavállalási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 XVI/21. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:  _________________________ 
   _________________________ 
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 XVI/22. Előző munkavállalási engedély száma:  _________________________ 
 XVI/23. Munkavállalási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 XVI/24. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:  _________________________ 
   _________________________ 
 XVII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított 
 XVII/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:   
 □ Egyéni vállalkozóként  □ Gazdasági társaság 

tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként 
 □ Egyéb, éspedig  _______________________ 
 XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:  _________________________ 
   _________________________ 
 XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVII/4. Az alkalmazottak száma:    _______ 
 XVII/5. A befektetett saját tőke nagysága:     _______ HUF 
 Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme: 
 XVII/6. Az APEH igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjeként szerzett előző évi összevont jövedelme: __________ HUF 
 XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF 
 XVIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani 
 XVIII/1. A jövedelem típusa:  □ Nyugdíj   
   □ Járadék   
   □ Egyéb, éspedig  __________ 
 XVIII/2. Havi összege (érték, 
valutanem): 

  
__________ 

 
 ___ 

 XVIII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve:  _________________________ 
   _________________________ 
 XVIII/4. Folyósítás kezdete:  ____év __ hónap __ nap 
 XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése: 
   _________________________ 
   _________________________ 
 XVIII/6. Székhelye:   
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ________________ 
 XIX. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja 
 XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai (Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot 
kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma 

 Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
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 XX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai (Az itt szereplő személyekről „A” 
betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma 

 Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 XXI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok 
 XXI/1. Volt-e korábban büntetve?  □ Igen □ Nem 
 XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy 
más hatóság, milyen büntetést, intézkedést róttak ki? 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban? 
 □ Igen  □ Nem 
 XXI/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt? 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 XXI/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés – különösen 
szabálysértés – miatt? 
 □ Igen  □ Nem 
 XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más 
országból? 

 □ Igen □ Nem 

 XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján? 
 
 XXI/9. Kiutasítás dátuma:  ____ év __ hónap __ nap 
 XXI/10. Kiutasító ország:  _________________________ 
 XXI/11. Kiutasítás indokai:  _________________________ 
 XXI/12. Kiutasítás dátuma:  ____ év __ hónap __ nap 
 XXI/13. Kiutasító ország:  _________________________ 
 XXI/14. Kiutasítás indokai:  _________________________ 
 XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e 
tartozása? 

 □ Igen □ Nem 

 XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen? 
 
 XXI/17. Az ország, ahol tartozása van:  _________________________ 
 XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta):  ___________ ___ 
 XXI/19. A tartozás jogcíme:  _________________________ 
 XXI/20. Az ország, ahol tartozása van:  _________________________ 
 XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):  ___________ ___ 
 XXI/22. A tartozás jogcíme:  _________________________ 
 XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? □ Igen □ Nem 
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 XXI/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai (Az itt szereplő 
személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma 

 Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, 
luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, 
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ Igen  □ Nem 
 XXI/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó 
állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ Igen  □ Nem 
 XXII. Részletes önéletrajz 
 (Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, 
előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi 
megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, 
lakóhelye stb.) 
    
    
    
    
 XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága 
    
    
    
    
 Megjegyzés, kiegészítés: 
 (Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat 
megadhatja.) 
    
    
    
    
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 
valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, 
továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 
napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz bejelenteni. 
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem 
elutasítása esetén annak időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 
évig nyilvántartsa. 
 Kelt: ……………………………..  ……………………………………… 
   (a kérelmező aláírása) 



 
 
 
 
2007/67. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4695 

 

 
 A hatóság feljegyzései   
 (A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének 
rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.) 

 Illetékbélyeg helye 

    
    
    
    
    
    
 A kérelem teljesítése esetén 
 A hatóság tölti ki!   
 A letelepedési engedély megadásának indokai:   
    
    
 A kérelmező letelepedését engedélyezem.   
    
    
    
 Kelt: ……………………………….  …………………………….  ……………………………… 
   javaslattevő ügyintéző  engedélyező vezető 
 A hatóság tölti ki!   
 A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:  _________  _________ 
 _________  _________  _________  _________  _________ 
 Okmány(ok) kiállításának dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 Okmányok érvényességének dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:  _________  _________ 
 _________  _________  _________  _________  _________ 
 A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.  Kelt: ……………………………. 
 P. H.   
 ……………………………….  ……………………………. 
 ügyintéző aláírása  (a kérelmező aláírása) 
 A kérelem elutasítása esetén 
 A hatóság tölti ki!   
    
 Elutasító határozat száma: _________  A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap 
    
 Az elutasítás indoka (röviden):   
    
 Kelt: ……………………….   
 ………………………………………..  …………………………………… 
 javaslattevő ügyintéző  jóváhagyó vezető 
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„A” betétlap 
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést 

 A hatóság tölti ki!      Gépi ügyszám: _________   
 Betétlap sorszáma: __        
 A hatóság tölti ki!         
 Gépi ügyszám  _______________       
 A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?       
 □ Igen  □ Nem    Arcfénykép   
        
        
        
          
          
        
          
   [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a 
keretvonalon belülre kell esni! 

A gyermek neve 
 A/2. Családi neve:   ______________________________ 
 A/3. Utóneve(i):  ______________________________ 

Előző neve 
 A/4. Családi neve:   ______________________________ 
 A/5. Utóneve(i):  ______________________________ 

Anyja születési neve 
 A/6. Családi neve:   ______________________________ 
 A/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

Születési helye 
 A/8. Ország:   ______________________________ 
 A/9. Település:  ______________________________ 
 A/10. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 A/11. Neme:   Férfi: □ Nő: □ 
 A/12. Állampolgársága:  ______________________________ 
 A/13. Előző/további állampolgárságai:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 A/14. Nemzetisége (nem kötelező 
kitölteni): 

 ______________________________ 

 A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe: 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis 
B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, 
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ Igen  □ Nem 
 A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó
hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 □ Igen  □ Nem 
 Kelt: ……………………….   
   …………………………………… 
   aláírás 
      
 A hatóság tölti ki!    A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________    Betétlap sorszáma: __ 
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„B” betétlap 
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem kérelmezi vele együtt a 

letelepedést 
  

 B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja   
□ Kérelmező házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője 
 B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A 
IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!) 
 □ Igen  □ Nem 
 B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/30-as kérdésben meg 
kell adni a családtag nevét!) 
 □ Igen  □ Nem 
 B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A 
XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 
 □ Igen  □ Nem 
 B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A 
VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 
 □ Igen  □ Nem 

Családtag neve 
 B/6. Családi neve:   ______________________________ 
 B/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

Előző vagy születési neve 
 B/8. Családi neve:   ______________________________ 
 B/9. Utóneve(i):  ______________________________ 

Anyja születési neve 
 B/10. Családi neve:   ______________________________ 
 B/11. Utóneve(i):  ______________________________ 

Születési helye 
 B/12. Ország:   ______________________________ 
 B/14. Település:  ______________________________ 
 B/15. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 B/16. Neme:   Férfi: □ Nő: □ 
 B/17. Állampolgársága(i):  ______________________________ 
 B/18. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása: 
 □ Menekült □ Bevándorolt  □ Letelepedési engedéllyel rendelkező 
 B/19. Nemzetisége:  ______________________________ 
 B/20. Szakképzettsége:  ______________________________ 
 B/21. Iskolai végzettsége:  □ Alapfokú  □ Középfokú  □ Felsőfokú 
 B/22. Lakóhelye:   
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ________________ 
 B/23. Foglalkozása:  ______________________________ 
 B/24. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 B/25. Munkáltatójának székhelye:   
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ________________ 
 Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 B/26. Ország:  ______________________________ 
 B/27. Település:  ______________________________ 
 B/28. Házastárs esetén a házasságkötés 
ideje: 

 ____ év __ hónap __ nap 
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 B/29. Magyarországi családi életközösség kezdete:   ____ év __ hónap __ nap 
 B/30. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor 
 Havi jövedelme:  _________ HUF 
 A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak 
száma: 

 __ 

 Kelt: ……………………….   
   …………………………………… 
   aláírás 
      
 A hatóság tölti ki!    A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________    Betétlap sorszáma: __ 

„C” betétlap 
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja 

  
 C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja   
□ Kérelmező házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője 
 C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/30-as kérdésben meg 
kell adni a családtag nevét!) 

 □ Igen  □ Nem 
 C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a 
családtag nevét!) 

 □ Igen  □ Nem 
 C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a 
családtag nevét!) 

 □ Igen  □ Nem 
 C/4. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A IX/2-es kérdésben meg kell adni a családtag 
nevét!) 

 □ Igen  □ Nem 
Családtag neve 

 C/5. Családi neve:   ______________________________ 
 C/6. Utóneve(i):  ______________________________ 

Előző vagy születési neve 
 C/7. Családi neve:   ______________________________ 
 C/8. Utóneve(i):  ______________________________ 

Anyja születési neve 
 C/9. Családi neve:   ______________________________ 
 C/10. Utóneve(i):  ______________________________ 

Születési helye 
 C/11. Ország:   ______________________________ 
 C/12. Település:  ______________________________ 
 C/13. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 C/14. Neme:   Férfi: □ Nő: □ 
 C/15. Állampolgársága(i):  ______________________________ 
   ______________________________ 
 C/16. Szakképzettsége:  ______________________________ 
 C/17. Iskolai végzettsége:  □ Alapfokú  □ Középfokú  □ Felsőfokú 
 C/18. Lakóhelye:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 C/19. Foglalkozása:  ______________________________ 
 C/20. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
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 C/21. Munkáltatójának székhelye:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 C/22. Ország:  ______________________________ 
 C/23. Település:  ______________________________ 
 C/24. Házastárs esetén a házasságkötés 
ideje: 

 ____ év __ hónap __ nap 

 C/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:   ____ év __ hónap __ nap 
 C/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor 
 Havi jövedelme:  _________ HUF 
 A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak 
száma: 

 __ 

 Kelt: ……………………….   
   …………………………………… 
   aláírás 
      
 A hatóság tölti ki!    A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________    Betétlap sorszáma: __ 

„D” betétlap 
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár családtagja 

  
 D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja   
□ Kérelmező házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője 
 D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A 
IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!) 
 □ Igen  □ Nem 
 D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/30-as kérdésben meg 
kell adni a családtag nevét!) 
 □ Igen  □ Nem 

Családtag neve 
 D/4. Családi neve:   ______________________________ 
 D/5. Utóneve(i):  ______________________________ 

Előző vagy születési neve 
 D/6. Családi neve:   ______________________________ 
 D/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

Anyja születési neve 
 D/8. Családi neve:   ______________________________ 
 D/9. Utóneve(i):  ______________________________ 

Születési helye 
 D/10. Ország:   ______________________________ 
 D/11. Település:  ______________________________ 
 D/12. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 D/13. Neme:   Férfi: □ Nő: □ 
 D/14. Állampolgársága(i):  ______________________________ 
   ______________________________ 
 D/15. Nemzetisége:  ______________________________ 
 D/16. Lakóhelye:   
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ________________ 
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 D/17. Foglalkozása:  ______________________________ 
 D/18. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 D/19. Ország:  ______________________________ 
 D/20. Település:  ______________________________ 
 D/21. Házastárs esetén a házasságkötés 
ideje: 

 ____ év __ hónap __ nap 

 Kelt: ……………………….   
   …………………………………… 
   aláírás 
      
 A hatóság tölti ki!    A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________    Betétlap sorszáma: __ 

„E” betétlap 
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére 

Kérelmező neve 
 1. Családi neve:   ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 

A kérelmező születési helye 
 3. Ország:   ______________________________ 
 4. Település:  ______________________________ 
 5. Kérelmező születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 6. A kérelmező állampolgársága:  ______________________________ 
 7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe: 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai 
 8. A lakásban való tartózkodás jogcíme: 
 □ Tulajdonos  □ Albérlő  □ Bérlő  □ Családtag 
 □ Haszonélvező  □ Egyéb, éspedig ____________________ 
 9. Szobák száma: _ + _ 1/2   

 10. Lakás alapterülete:____._ m2   

 11. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __ 
 12. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: 
__ 

  

 13. Alapterülete: ____._ m2   

 14. Meddig tartózkodhat lakásban:   
 _ Határozatlan ideig   
 _ Határozott ideig, éspedig   ____év __ hónap __ nap 
 Kelt: ……………………….   
   …………………………………… 
   szállásadó aláírása 
      
 A hatóság tölti ki!    A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________    Betétlap sorszáma: __ 
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„F” betétlap 
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke 

      
 Okirat típusa  Száma  Kelte 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 A felsorolt okiratokat átvettem.   
 Kelt: ……………………….   
   …………………………………… 
   ügyintéző aláírása 
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21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem 

 Hatóság tölti ki!       Gépi ügyszám: _________   
 Kérdőívet átvevő hatóság (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 Kérdőív átvételének dátuma:        
   ____ év __ hónap __ nap    Arcfénykép   
        
        
 Kérdőívet adatrögzítő hatóság (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 A gépi adatrögzítés dátuma:       
   ____ év __ hónap __ nap       

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel 
kitölteni! 

 [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével 

a keretvonalon belülre kell esni! 
 I. Kérelmező okmány szerinti adatai 
 1. Családi neve:   ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 
 3. Születési ideje:   ____ év __ hónap __ nap 
 4. Útlevelének száma:  ____________________ 
 5. A tartózkodási engedély okmány száma:  ____________________ 
 6. Szálláshelye:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!) 
 □ Családi nevének megváltozását    
 □ Utóneve megváltozását    
 □ Neme megváltozását    
 □ Állampolgársága megváltozását    
 □ Egyéb változást, éspedig  _________________________ 
 Neve: 
 7. Családi neve:   _________________________ 
 8. Utóneve(i):  _________________________ 
 9. Neme:   Férfi: □  Nő: □ 
 10. Állampolgársága:  _________________________ 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 11. Egyéb adatai: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………...
………………………………………………………………………………………………………………
  
 
 A hatóság tölti ki! 
  
 A _________ számú tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem. 
 
 Kelt: ………………………….. 

 P. H. 
 

 ……………………..……………………………. 
 (az ügyintéző aláírása) 

  
  
 A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem. 
  
Kelt: ………………………….. 

  
……………………..……………………………. 

 (a kérelmező aláírása) 
  
 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A kérelmet a bejelentett szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

• az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát, 
• az érvényes tartózkodási engedély okmányt, 
• 1 db arcfényképet. 

 Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt 
a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli. 
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22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki!      Gépi ügyszám: _________   
 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 Kérelem átvételének dátuma:    Arcfénykép   
   ____ év __ hónap __ nap       
        
        
 Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):        
 ______  _______________       
   _______________       
 Adatbevitel dátuma:       
   ____ év __ hónap __ nap       

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel 
kitölteni! 

 [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével 

a keretvonalon belülre kell esni! 
 I. A kérelmező adatai 
 1. Családi neve:   ______________________________ 
 2. Utóneve(i):  ______________________________ 
 3. Születési ideje:   ____ év __ hónap __ nap 
 4. Útlevelének száma:  ____________________ 
 5. A cserélendő tartózkodási engedély okmány száma: 
   ____________________ 
 6. Szálláshelyének pontos címe:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 7. Bejelentem, hogy a tartózkodási engedély okmányom  
 □ Elveszett.  
 □ Eltulajdonították. 
 □ Megsemmisült. 
 □ Megrongálódott. 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 Az esemény részletes leírása 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Kelt: ................................................. 

 .........................................................................
 (a kérelmező aláírása) 

  
 
 A hatóság tölti ki! 
  
 A _________ számú megrongálódott tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem. 
 
  
Kelt: .......................................... 

 P. H. 
 .........................................................................

(az ügyintéző aláírása) 
  
  
 A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem. 
 
 
 Kelt: .......................................... 

 .........................................................................
(a kérelmező aláírása)  

  
  
 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A kérelmet a bejelentett szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

• 1 db arcfényképet, 
• a megrongálódott tartózkodási engedély okmányt 
• egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.) 

 Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes 
regionális igazgatóság visszaadja. 
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23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Bejelentőlap a Magyar Köztársaság területén született harmadik országbeli 
állampolgár gyermek adatairól 

 Átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

    
 Adatbevitelt végző szerv:       

        
       
       

       
       

      

       

       
       
    A törvényes képviselő aláírása.  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! 
  

       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

anyja születési családi és utóneve:  nem: 
   
□ férfi  □ nő 

 állampolgársága: 

születési idő: 
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település): 
  

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 
BEVÁNDORLÁSI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 
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 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 

  
 3. A kiskorú gyermek útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

   
............ év ............ hó ........... nap 

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
............ év ............ hó ........... nap 
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25. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 
 

   
  

Arcénykép 

 VÍZUMKÉRELEM 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA  

TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSHOZ 

  

     A nagykövetség vagy
a konzulátus 
bélyegzője 

Ez a nyomtatvány ingyenes. A vízumkérelmet nyomtatott nagybetűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel 
kell kitölteni! 

 1 . Családi név (nevek):  A 
nagykövetség/konzulátus 

tölti ki! 
 2. Születési vagy korábbi családi név (nevek):   

 3. Utónév (utónevek):  Kérelem átvételének 
ideje: 

 4. Születési idő: 
........... év ...................... hó ........... nap 

 5. Személyazonosító igazolvány száma:
(nem kötelező) 

 ......... év ............ hó ...... 
nap 

 6. Születési hely és ország:  A kérelem 
adatbevitelének ideje: 

 7. Jelenlegi állampolgársága/ai:  8. Eredeti (születéskori) 
állampolgársága/ai: 

 ......... év ............ hó ...... 
nap 

 9. Neme:   10. Családi állapota:  Ügyintéző: 
......................... 

 □ Férfi  □ Nő  □Egyedülálló  □ Házas  □ Különélő   
     □ Elvált □ Özvegy  □ Egyéb  Igazolások, okmányok: 
 11. Apja neve:  12. Anyja neve:  □ Érvényes útlevél 

     □ Pénzeszközök 
     □ Meghívó 
 13. Útlevél típusa:      □ Közlekedési eszközök 
 □ Magánútlevél  □ Diplomata útlevél  □ Szolgálati útlevél  □ Egészségbiztosítás 
 □ Úti okmány (1951. évi 
egyezmény) 

 □ Külföldiek útlevele  □ Tengerész útlevél  □ Tartózkodási engedély 
 □ Egyéb 

 □ Egyéb úti okmány (nevezze meg): 
.................................................................................. 

  

 14. Útlevél száma:  15. Kiállító ország és hatóság:   

 16. Kiállítás ideje: 
........... év ...................... hó ........... nap 

 17. Érvényes: 
........... év ...................... hó ........... nap 

  

 18. Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e 
engedélye arra, hogy visszatérjen a tartózkodási engedélyt kiállító országba? 
□ Nem 
□ Igen     Engedély száma: .....................Érvényes: ............ év ............... hó ..... nap 

  

 19. Jelenlegi foglalkozása  Vízum 
 20. Munkahelyének megnevezése, címe és telefonszáma:  

       Diákok esetében az iskola neve és címe: 

□ Elutasítva 
□ Engedélyezve 

   Engedélyezés esetén a 
vízum jellemzői 

 21. Átutazás 
esetén célország: 

 22. Az igényelt vízum típusa: 
□ Repülőtéri tranzitvízum  
□ Átutazóvízum 
□ Rövid időtartamú tartózkodásra 
jogosító vízum 

 23. Meddig kéri a 
többszöri 
vízum érvényességét?
 

□ repülőtéri tranzitvízum 
□ átutazóvízum 
□ rövid időtartamú 
tartózkodásra jogosító 
vízum 
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 24. Kért beutazások száma: 
□ Egyszeri    □ Kétszeri    □ Többszöri 

 25. Tartózkodás időtartama: 
A vízumot ........... napi tartózkodásra 
kérem. 

  

 26. Az elmúlt három évben volt-e elutasított vízumkérelme?   
     □ Igen      □ Nem   
 27. Átutazóvízum iránti kérelem esetén van-e beutazási engedélye a célországba?  Beutazások száma 
 □ Nem     □ Igen, érvényes: ......... év ................................. hó ........... nap  □ Egyszeri 
 Kiállító hatóság: 
...................................................................................................................... 

 □ Kétszeri 

 28. Korábbi tartózkodásai során kiutasították-e Magyarországról?  □ Többszöri 
 □ Nem     □ Igen, a .................. évben.  Érvényes: ...........-tól 

............................-ig. 
 
 29. Az utazás célja: 
□ Turista     □ Üzleti     □ Látogatás     □ Kulturális, sport     □ Hivatalos 
□ Gyógykezelés     □ Egyéb: 
........................................................................ 

 A nagykövetség/ 
konzulátus tölti ki 

   A vízum kiállításának 
ideje: 

 30. Magyarországra érkezés időpontja:  
........ év ........................ hó ...... nap 

 31. Magyarországról való elutazásának 
időpontja: 
........ év ........................ hó ...... nap 

 ..... év ........... hó ...... nap

 32. Az utazás módja: 
□ Repülőgép    □ Vonat     □ Autóbusz  
□ Személygépkocsi    □ Egyéb 
..................... 

 33. Repülőjárat igénybevétele esetén a 
repülőjegy vagy a helyfoglalás száma: 

 A kiadott vízumbélyeg 
betűjele, sorszáma: 

   
...........................................

 34. A meghívó (vendéglátó) személy vagy szervezet neve és címe, szervezet esetén 
a kapcsolattartó megnevezése is. Amennyiben nincs meghívója, a szállodájának 
nevét vagy szálláshelyének címét adja meg! 

 A vízumkérelem 
elutasítása esetén: 

 Név/Megnevezés:  Telefon és telefax:  Az elutasítás ideje: 
     ..... év .............. hó ...... 

nap 
 Teljes cím:  E-mail cím:   

   Az elutasítás indoka: 
 35. Ki fizeti az utazási költségeit és a tartózkodás idejére a megélhetési 
költségeket? 
□ Kérelmező  □ Meghívó (vendéglátó) magánszemély(ek)  □ Meghívó (vendéglátó) 
szervezet  
Meghívás esetén közölje a meghívólevél számát: 
........................................................................ 

  

 36. A megélhetési költségek fedezete a tartózkodás ideje alatt: 
□ Készpénz  □ Utazási csekk □ Hitelkártya  □ Voucher  □ Egyéb: 
................................ 
Utas- és/vagy egészségbiztosítás. Érvényes: 
.................................................................. -ig. 

  

 37. Együtt utazó házastársának családi 
neve: 

 38. Születéskori neve:   

 39. Utóneve:  40. Születési ideje: 
..... év .............. hó ...... nap

 41. Születési helye:   

 42. Együtt utazó gyermekek adatai: 
 (Önálló útlevél esetén külön kérelmet kell benyújtani.) 

  

 Családi név  Utónév  Születési idő   
 1.       
 2.       
 3.       
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 43. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja
maga után. Tudomásul veszem továbbá, hogy az illetékes magyar hatóság a 
határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás − előttem ismertetett − 
feltételeit ismételten ellenőrizheti, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a vízumban meghatározott tartózkodási idő
lejártának napján elhagyom a Magyar Köztársaság területét. 

  

 44. Kérelmező lakcíme:  45. Telefonszáma:   

 46. Kelt: 
 
....................................................................
.. 

47. Aláírás (kiskorú gyermek esetében a 
törvényes képviselő aláírása) 
..................................................................
.... 

  

 
 



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
26/2007. (V. 31.) IRM

rendelete

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

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 2007. évi
I. tör vény (a továb biak ban: Szmtv.) 86.  § (2) be kez dés
c) pont já ban, valamint 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 2007. évi II. tör -
vény (a továb biak ban: Harmtv.) 111.  § (4) be kez dé sé ben
fog lalt, a ki to lon co lás sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ra vo -
nat ko zó fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) és h) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

E ren de le tet az Szmtv. 50.  §-a, illetve a Harmtv. 65.  §-a
sze rin ti ki to lon co lás fel té te le i nek meg te rem té se kor és
foga natosításakor kell al kal maz ni.

2.  §

A ki to lon co lást a ki to lon colt sze mély em ber i mél tó sá -
gá nak tisz te let ben tar tá sá val kell fo ga na to sí ta ni.

A kitoloncolás feltételeinek megteremtése

3.  §

Az Szmtv. vég re haj tá sá ról  szóló 113/2007. (V. 24.)
Korm. ren de let 53.  § (1) be kez dé se, illetve a Harmtv. vég -
re haj tá sá ról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. ren de let
142.  § (4) és (5) be kez dé se sze rin ti, a ki to lon co lás fel té te -
le i nek meg te rem té se irán ti in téz ke dé sek ke re té ben a Ha -
tár õr ség, illetve a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
tal (a továb biak ban: Hi va tal) kü lö nö sen:

a) gon dos ko dik a ki to lon colt cél or szág ba tör té nõ be -
uta zá sá hoz, illetve a tran zit or szá go kon tör té nõ át uta zás -
hoz szük sé ges úti ok mány, illetve ví zum be szer zé sé rõl;

b) meg te szi a vissza fo ga dá si egyez mény al kal ma zá sá -
hoz szük sé ges in téz ke dé se ket;

c) gon dos ko dik a ki to lon colt szál lí tá sá hoz hasz nált jár -
mû rõl, be szer zi a szük sé ges me net je gye ket;

d) szük ség ese tén ér te sí ti a cél or szág és tran zit or szág
erre ki je lölt ha tó sá gát, és gon dos ko dik a ki to lon colt más
or szág te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sá ról.

A kitoloncolás foganatosítása

4.  §

A ki to lon co lás fo ga na to sí tá sa so rán biz to sí ta ni kell,
hogy

a) a ki to lon colt a sze mé lyes tár gya it ma gá val vi hes se,
azon tár gyak ki vé te lé vel, ame lyek az em ber i élet ki ol tá sá -
ra al kal ma sak vagy egyéb ként a köz biz ton ság ra ve szé lyes
esz köz nek mi nõ sül nek, vagy – légi úton tör té nõ ki to lon co -
lás ese tén – ve szé lyez te tik a re pü lés biz ton sá gát;

b) a ki to lon colt élel mi szert kap jon, ha a fo ga na to sí tás
idõ tar ta ma a meg kez dé sé tõl a cél ál lo más ra tör té nõ meg ér -
ke zé sig a hat órát, ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött
kis ko rú ese tén a két órát meg ha lad ja;

c) a ki to lon colt a fo ga na to sí tás meg kez dé sé tõl szá mí -
tott min den meg kez dett órá ban ivó vi zet kap has son;

d) ha a ki to lon col tak kö zött nõ vagy kis ko rú van, a kí -
sé rõk egyi ke nõ le gyen.

5.  §

A ki to lon co lás fo ga na to sí tá sá ban kí sé rõ ként

a) a ki to lon co lást fo ga na to sí tó ha tár õr,

b) a Hi va tal köz tiszt vi se lõ je,

c) pszi cho ló gus,

d) szak or vos és

e) tol mács

ve het részt.

6.  §

Nem le het a ki to lon co lás fo ga na to sí tá sa so rán

a) a ki to lon colt sze mély lég zõ ké pes sé gét bár mi lyen
mó don kor lá toz ni, õt ra gasz tó sza lag gal vagy más esz köz -
zel el né mí ta ni;

b) a ki to lon colt sze mély nek aka ra ta el le né re nyug ta tó
ha tá sú szert adni, más gyógy szert or vo si uta sí tás nél kül
be ad ni;

c) a ki to lon colt sze méllyel szem ben mér ge zõ vagy bé -
ní tó gázt hasz nál ni;

d) a kí sé rõ sze mély nek masz kot vagy csuk lyát vi sel ni.

7.  §

(1) A ki to lon co lás alatt a ha tár õr kény sze rí tõ esz közt a
rá irány adó sza bá lyok sze rint al kal maz hat.

(2) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá nak le he tõ sé gé rõl
a ki to lon colt sze mélyt a fo ga na to sí tás meg kez dé se kor tá -
jé koz tat ni kell.
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A légi úton történõ kitoloncolás

8.  §

(1) Légi úton tör té nõ ki to lon co lás hoz le he tõ ség sze rint
köz vet len légi já ra tot kell igény be ven ni.

(2) A Harmtv. vég re haj tá sá ról  szóló 114/2007. (V. 24.)
Korm. ren de let 142.  § (5) be kez dé se sze rin ti in téz ke dé sek
kö ré ben a Hi va tal meg vizs gál ja, hogy ren del ke zés re áll-e
a har ma dik ál la mok ki uta sí tott ál lam pol gá ra i nak két vagy
több tag ál lam te rü le té rõl tör té nõ ki to lon co lá sá ra szol gá ló
kö zös légi já ra tok szer ve zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i,
2004/573/EK ta ná csi ha tá ro zat alap ján szer ve zett kö zös
légi já rat.

9.  §

(1) Ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gár légi úton tör -
té nõ ki to lon co lá sá hoz köz vet len légi já rat igény be vé te lé re 
nincs le he tõ ség, de a ki to lon co lás vég re haj tá sa 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 te rü le tén tör té nõ át szál lí tás sal
(a továb biak ban e § al kal ma zá sá ban: légi át szál lí tás) biz to -
sít ha tó, a Hi va tal eh hez az adott ál lam (a továb biak ban:
fel kért ál lam) ki je lölt ha tó sá gá nak hoz zá já ru lá sát kéri.

(2) A kí sé ret tel el lá tott vagy a kí sé ret nél kü li légi át szál -
lí tás hoz tör té nõ hoz zá já ru lás irán ti ké rel met a mel lék let -
ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell to váb bí ta ni
úgy, hogy azt a fel kért ál lam ki je lölt ha tó sá ga az át szál lí tás 
meg kez dé se elõtt leg alább két nap pal kéz hez kap ja. Kü lö -
nö sen sür gõs és kel lõ en in do kolt ese tek ben e ha tár idõ tõl el 
le het te kin te ni.

(3) A ki to lon co lás – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel, 
illetve ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke -
zik – a fel kért ál lam hoz zá já ru lá sa nél kül nem kezd he tõ
meg.

(4) Amennyi ben a fel kért ál lam ki je lölt ha tó sá ga két na -
pos – kel lõ en in do kolt eset ben a fel kért ál lam ki je lölt ha tó -
sá ga ál tal negy ven nyolc órá val meg hosszab bít ha tó – ha -
tár idõn be lül nem ad vá laszt a hoz zá já ru lás ra vo nat ko zó
ké re lem re, a ki to lon co lás a fel kért ál lam ki je lölt ha tó sá gá -
hoz in té zett ér te sí tés út ján meg kezd he tõ.

(5) A légi át szál lí tást fo ga na to sí tó ha tár õr pol gá ri ru hát
vi sel, és fegy vert nem tart hat ma gá nál.

(6) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je vagy a légi át szál lí tást fo -
ga na to sí tó ha tár õr, illetve a fo ga na to sí tás ban részt vevõ kí -
sé rõ sze mély a fel kért ál lam ha tó sá ga kép vi se lõ jé nek ké ré -
sé re át ad ja a sze mély azo no sí tó ok má nyo kat, a fel kért ál -
lam ki je lölt ha tó sá ga ál tal to váb bí tott át szál lí tá si hoz zá já -
ru lást, illetve hoz zá já ru lás hi á nyá ban a meg kül dött ér te sí -
tés egy pél dá nyát.

(7) A fel kért ál lam te rü le tén tör té nõ légi át szál lí tást a le -
he tõ leg rö vi debb idõn, de leg ké sõbb hu szon négy órán be -

lül vég re kell haj ta ni. Amennyi ben a légi át szál lí tás hu -
szon négy órán be lül nem foly tat ha tó le, a Hi va tal a fel kért
ál lam ki je lölt ha tó sá gá nál kez de mé nye zi a ha tár idõ leg fel -
jebb negy ven nyolc órá val tör té nõ meg hosszab bí tá sát.

(8) A fel kért ál lam ha tó sá gai ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok, valamint a ki to lon co lás fél be sza kí tá sa ese tén a har ma -
dik or szág be li ál lam pol gár vissza uta zá sá nak a fel kért ál -
lam ál tal fi ze tett – té te le sen és összeg sze rû en meg ha tá ro -
zott – költ sé ge it a Hi va tal, illetve – vissza irá nyí tás ki to lon -
co lás sal tör té nõ vég re haj tá sa ese tén – a Ha tár õr ség meg -
téríti.

Közremûködés más állam által elrendelt kiutasítás
végrehajtásában

10.  §

(1) A Harmtv. vég re haj tá sá ról  szóló 114/2007. (V. 24.)
Korm. ren de let 141.  § (7) be kez dé se alap ján a Ha tár õr ség
– a ké rel me zõ ál lam ki je lölt ha tó sá gá val foly ta tott köl csö -
nös kon zul tá ci ók ra is fi gye lem mel –

a) a har ma dik or szág be li ál lam pol gárt fo gad ja a légi
jár mû nél, és az át szál lí tá si mû ve let tel jes idõ tar ta ma alatt
ha tó sá gi kí sé re tet biz to sí t a re pü lõ tér te rü le tén be lül, kü lö -
nö sen a csat la ko zó légi já rat hoz,

b) szük ség ese tén gon dos ko dik a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár és a kí sé ret sür gõs sé gi or vo si el lá tá sá ról,

c) ét ke zé si le he tõ sé get biz to sí t a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár és szük ség ese tén a kí sé ret szá má ra,

d) át ve szi, meg õr zi és to váb bít ja a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár úti ok má nya it, kü lö nö sen kí sé ret nél kü li légi
át szál lí tás ese tén,

e) kí sé ret nél kü li légi át szál lí tás ese tén a ké rel me zõ ál -
lam ki je lölt ha tó sá gát tá jé koz tat ja a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár ki uta zá sá nak he lyé rõl és idõ pont já ról,

f) a ké rel me zõ ál lam ki je lölt ha tó sá gát tá jé koz tat ja,
amennyi ben a har ma dik or szág be li ál lam pol gár át szál lí tá -
sa so rán sú lyos bal eset kö vet ke zett be,

g) in do kolt eset ben gon dos ko dik a har ma dik or szág be li 
ál lam pol gár és a kí sé ret biz ton sá gos el he lye zé sé rõl.

(2) Ha a Harmtv. vég re haj tá sá ról  szóló 114/2007.
(V. 24.) Korm. ren de let 141.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott légi át szál lí tás so rán

a) a Hi va tal vissza von ta a légi át szál lí tás hoz tör té nõ
hoz zá já ru lá sát,

b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár en ge dély nél kül
lé pett be a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re,

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár egy má sik tran -
zit or szág ba, illetve cél or szág ba tör té nõ ki uta sí tá sa vagy a
csat la ko zó légi já rat ra tör té nõ fel szál lá sa si ker te len volt,
vagy

d) a légi át szál lí tás egyéb ok nál fog va nem le het sé ges,
a Hi va tal a ké rel me zõ ál lam ki je lölt ha tó sá gá nál kez de mé -
nye zi a har ma dik or szág be li ál lam pol gár vissza fo ga dá sát,
és szük ség ese tén gon dos ko dik a ki uta zá sa fel té te le i nek
meg te rem té sé rõl.
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11.  §

(1) A 10.  § (1) be kez dés c) és g) pont ja alap ján nyúj tott
szol gál ta tá sok, valamint a 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki -
utaz ta tás költ sé ge i nek meg té rí té sét a Hi va tal kez de mé nye -
zi a ké rel me zõ ál lam ki je lölt ha tó sá gá nál.

(2) A 10.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján nyúj tott or vo -
si el lá tás költ sé ge i nek meg té rí té sét – amennyi ben azok vi -
se lé sét nem zet kö zi egyez mény ben a Ma gyar Köz tár sa ság
nem vál lal ta – a Hi va tal kez de mé nye zi a ké rel me zõ ál lam
ki je lölt ha tó sá gá nál. Ilyen ese tek ben a költ sé ge ket az
egész ség ügyi szol gál ta tó felé a Hi va tal meg elõ le ge zi.

Záró rendelkezések

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a ki to lon co lás vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
40/2004. (VII. 2.) BM–IM együt tes ren de let;

b) a ki to lon co lás vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
40/2004. (VII. 2.) BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 20/2006. (VIII. 28.) IRM ren de let;

c) a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat mû kö dé sé rõl, fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 37/2004. (VI. 29.) BM ren -
de let 3.  § m) pont ja.

13.  §

Ez a ren de let 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 nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Melléklet a 26/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

I. Át szál lí tás irán ti ké re lem légi úton tör té nõ ki uta sí tás cél já ból

[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 (HL L 321., 2003.12.6., 26. o.) 4. cik ké vel össz hang ban]

(Ké rel me zõ egy ség) Hely, dá tum: ___________________________________

Ha tó ság: ______________________________________ Te le fon/fax/e-ma il: ______________________________

Cím: _________________________________________ A tiszt ség vi se lõ ne ve: ____________________________

______________________________________________ Alá írás: _______________________________________

(Fel kért egy ség)

Ha tó ság: ______________________________________

Cím: _________________________________________

______________________________________________

A harmadik ország állampolgárának általános adatai, akire az átszállítási kérelem vonatkozik

Ké re lem 
szá ma

Ve ze ték név Ke reszt név f/n Szü le té si idõ Szü le té si hely Ál lam pol gár ság

Úti ok mány
szá ma/

tí pu sa/ér vé -
nyes sé ge

Har ma dik
or szág ál tal
ki bo csá tott

 ví zum szá ma
(ha szük sé ges)

1

2
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A légi járat adatai

Já rat szám In du lá si hely In du lás nap ja Idõ Ér ke zé si hely Ér ke zés nap ja Idõ

Különös információk

Biz to sít va van-e kí sé ret a har ma dik or szág 
ál lam pol gá ra mel lé?

 igen  nem Név és be osz tás: ________________
______________________________

Aján lott-e rend õri kí sé ret je len lé te a re pü lõ té ren?  igen  nem

Szük ség van-e or vo si el lá tás ra?  igen  nem Ha igen, ha tá roz za meg: 

Fenn áll-e azo no sít ha tó jár vá nyos be teg ség?*  igen  nem Ha igen, ha tá roz za meg: 

Vol tak-e ko ráb bi si ker te len ki uta sí tá si kí sér le tek?  igen  nem Ha igen, in do kol ja: 

További megjegyzések

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Meg jegy zés: a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a 2003/110/EK irány elv 3. cik ké nek (3) és (5) be kez dé se sze rin ti,
a meg ta ga dás ra in do kot adó ok nem volt is me re tes.

A felkért egység határozata

Az át szál lí tást en ge dé lye zik.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
27/2007. (V. 31.) IRM

rendelete

az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet
végrehajtásának szabályairól

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 2007. évi
I. tör vény 86.  § (2) be kez dés b) pont já ban, valamint 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 2007. évi II. tör vény 111.  § (4) be kez dé sé ben 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján; az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g)–h) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az EGT-ál lam pol gár ral vagy csa lád tag já val, illetve
har ma dik or szág be li ál lam pol gár ral szem ben (a továb -
biak ban: õri ze tes) ide gen ren dé sze ti el já rás ban el ren delt
õri zet (a továb biak ban: õri zet) vég re haj tá sá nak he lye – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az el ren de lõ ide gen -
ren dé sze ti ha tó ság szék he lye sze rint ille té kes, a Ha tár õr -
ség ál tal fenn tar tott õr zött szál lás.

(2) Ha az õri ze tet a ki je lölt õr zött szál lá son biz ton sá gi
vagy egyéb ok ból nem le het vég re haj ta ni, az õri zet fo ga -
na to sí tá sá ra a Ha tár õr ség más ob jek tu mot je löl ki, és er rõl
az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó sá got ér te sí ti.

2.  §

(1) Az õri ze tes az õr zött szál lás ra csak az ide gen ren dé -
sze ti ha tó ság õri ze tet el ren de lõ ha tá ro za ta alap ján fo gad -
ha tó be. A fog va tar tás csak az õri zet el ren de lé sé rõl  szóló
ha tá ro zat, il le tõ leg az õri zet meg hosszab bí tá sá ról ren del -
ke zõ bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján hajt ha tó vég re.

(2) A be fo ga dás kor az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé -
sze ti ha tó ság az el ren de lõ ha tá ro za ton kí vül át ad ja az õri -
ze tes arc fény ké pét, az ér ték tár gya i ról és pén zé rõl ké szí tett
jegy zék má so la tát, to váb bá kül sé rel mi nyom ese tén az or -
vo si lát le le tet.

(3) A be fo ga dást meg kell ta gad ni az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tá ro zat hi á nya ese tén.

(4) Az õr zött szál lás ra tör té nõ be fo ga dás ra annak hi va -
ta li ide jén kí vül is sor ke rül het. A hi va ta li idõt a Ha tár õr -
ség or szá gos pa rancs no ka ha tá roz za meg. Er rõl, valamint
a vég re haj tás sal kap cso la tos in téz ke dé sek rõl a Ha tár õr ség
or szá gos pa rancs no ka a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal fõ igaz ga tó ját tá jé koz tat ja.

3.  §

(1) A be fo ga dott õri ze tes a kö zös ség ben – a (2) be kez -
dés ben fog lal tak szük ség sze rint la bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal 
iga zolt ki zá rá sá val – csak elõ ze tes or vo si vizs gá lat után, a
vizs gá la tot vég zõ or vos írás be li egyet ér té se alap ján he -
lyez he tõ el.

(2) Nem he lyez he tõ el a kö zös ség ben az az õri ze tes, aki
fer tõ zõ be teg vagy kór oko zó-hor do zó.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott or vo si vizs gá lat -
nak ki kell ter jed nie az õri ze te sen lévõ kül sé rel mi nyo mok
meg ál la pí tá sá ra (lát le let), annak oká ra, il le tõ leg rög zí te ni
kell, hogy az õri ze te sen kül sé rel mi nyo mok nem ta lál ha -
tók.

(4) Ha az õri ze te sen kül sé rel mi nyo mok ta lál ha tók,
nyilat koznia kell a ke let ke zés oká ról és kö rül mé nye i rõl.
A nyi lat ko za tot az õr zött szál lás fenn tar tó já nak két tanú
jelen létében jegy zõ könyv ben kell rög zí te nie.

(5) A lát le le tet és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jegy -
zõ köny vet az õr zött szál lás tör vényességi fel ügye le tét el -
lá tó ügyész nek meg kell kül de ni.

4.  §

(1) Az õri ze test 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, írás -
ban – a jo go kat és kö te le zett sé ge ket, a vele szem ben al kal -
maz ha tó kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá nak le he tõ sé -
gét, valamint a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tást tar tal ma -
zó tá jé koz ta tó át adá sá val – vagy szó ban tá jé koz tat ni kell.
A tá jé koz ta tás át vé te lét, il le tõ leg a szó be li tá jé koz ta tás
meg tör tén té rõl  szóló jegy zõ köny vet az õri ze tes sa ját ke zû -
leg alá ír ja, írás tu dat lan sá ga ese tén kéz je gyé vel lát ja el.
Írás tu dat lan õri ze tes szó be li tá jé koz ta tá sa két tanú je len lé -
té ben tör tén het. A ta núk a jegy zõ köny vet sa ját ke zû leg
alá ír ják.

(2) Az õri ze test a be fo ga dás nap ján el kell lát ni ét ke zé si, 
tisz ta sá gi és ágy fel sze re lés sel, valamint ágy ne mû vel.

(3) Az el he lye zés kor az õri ze tes szá má ra ki kell je löl ni a 
la kó he lyi sé get, a kü lön fek võ he lyet, valamint a bir to ká ban 
tart ha tó tár gyak el he lye zé sé re szol gá ló tá ro ló esz közt.

(4) Az õri ze tes ré szé re az el he lye zé se so rán biz to sí ta ni
kell a fo lyó víz és a WC hasz ná la tá nak le he tõ sé gét.

5.  §

(1) A há zi ren det az õr zött szál lás ve ze tõ je ha tá roz za
meg, at tól az en ge dé lyé vel le het el tér ni.

(2) A há zi rend ben meg kell ha tá roz ni min den olyan te -
vé keny sé get, amely az õri ze tes élet rend jét, tör vény ben
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meg ha tá ro zott jo gai gya kor lá sát és kö te le zett sé gei tel je sí -
té sét biz to sít ja, így kü lö nö sen:

a) az éb resz tõ és a pi he nõ idõ kez de té nek idõ pont ját,

b) az ét ke zé sek idõ pont ját,

c) az or vo si ren de lé si idõt,

d) a sza bad le ve gõn tar tóz ko dás ide jét,

e) a sza bad idõ el töl té sé nek, illetve a köz mû ve lõ dé si le -
he tõ sé gek igény be vé te lé nek mód ját,

f) a kap cso lat tar tás és a táv be szé lõ hasz ná la tá nak sza -
bá lya it,

g) a ki fo gás, ké rés, pa nasz, köz ér de kû be je len tés elõ -
ter jesz tésének rend jét,

h) a do hány zás sal kap cso la tos ren del ke zé se ket,

i) a bal eset vé del mi és tûz vé del mi elõ írásokat.

6.  §

(1) A la kó he lyi ség ben az õri ze te sek szá má ra sze mé -
lyen ként kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott lég te ret és
moz gás te ret, vi lá gí tást és – fû té si idény ben – fû tést kell
biz to sí ta ni.

(2) Az õri ze tes szá má ra a pi he nõ idõ kez de te és az éb -
resz tõ kö zött leg alább nyolc óra fo lya ma tos pi he nõ idõt
kell biz to sí ta ni.

(3) Az ét ke zé sek re na pon ta há rom szor kell idõt biz to sí -
ta ni. Az ét ke zé si idõ ebéd ese té ben leg alább negy ven perc, 
egyéb ét ke zés nél leg alább har minc perc.

(4) Az õri ze tes ré szé re na pon ta leg alább 10 900 jo u le ér -
té kû élel met kell biz to sí ta ni. Az élel me zés nél az õri ze tes
egész sé gi ál la po tát és – le he tõ ség sze rint – val lá sá nak ét -
ke zé si elõ írásait figye lembe kell ven ni. Ter hes és kis gyer -
me kes anyá nak na pon ta egy li ter te jet, illetve – ha az
egész ség ügyi ok ból in do kolt – az zal egyen ér té kû élel mi -
szert kell biz to sí ta ni.

7.  §

(1) Az õri ze tes biz ton sá gi fel ügye let mel lett, ellen õr zés
nél kül tart hat kap cso la tot

a) meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ jé vel, illetve a ré szé re 
ki ren delt ügy gond nok kal,

b) a jogi se gí tõ vel,

c) olyan tár sa dal mi szer ve zet vagy ala pít vány kép vi se -
lõ jé vel, amely nek alap sza bá lyá ban vagy ala pí tó ok ira tá -
ban a szer ve zet cél jai kö zött az em ber i jo gok vé del me sze -
re pel,

d) a kín zás és az em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód
meg elõ zé sé re ala kult euró pa ta ná csi bi zott ság, az Egye sült 
Nem ze tek Szer ve ze te és az Euró pa Ta nács em ber i jo gok
vé del mé re fel jo go sí tott szer ve ze tei e cél ból ki kül dött tag -
já val,

e) a ma gyar jog sza bá lyok ál tal az em ber i jo gok vé del -
mé re fel jo go sí tott szer ve zet, il le tõ leg a fog va tar tás el len -
õr zé sé re jo go sult ha tó ság tag já val,

f) ha zá ja Ma gyar or szá gon akk re di tált dip lo má ci ai kép -
vi se lõ jé vel, kon zu li tiszt ség vi se lõ jé vel, en nek hi á nyá ban
olyan ál lam kép vi se lõ jé vel, amely ér de kei kép vi se le tét el -
lát ja.

(2) Az õri ze tes – val lás gya kor lás cél já ból – biz ton sá gi
fel ügye let mel lett, ellen õr zés nél kül tart hat kap cso la tot az
egy ház (fe le ke zet) kép vi se lõ jé vel.

(3) Az õri ze tes és hoz zá tar to zó ja, valamint az (1) és
(2) be kez dés ben nem sze rep lõ más sze mé lyek kö zöt ti kap -
cso lat tar tás ra (lá to ga tó fo ga dá sa) elõ ze tes egyez te tés sze -
rin ti idõ pont ban, a lá to ga tás nap ján leg alább negy ven öt
perc idõ tar tam ban ke rül het sor, amely ké re lem re az õr zött
szál lás ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel to váb bi har minc perc cel
meg hosszab bít ha tó. Kül föld rõl ér ke zõ lá to ga tó ese té ben
– le he tõ ség sze rint so ron kí vül – leg alább hat van perc idõ -
tar ta mot kell biz to sí ta ni. A lá to ga tás gya ko ri sá ga nem kor -
lá toz ha tó.

(4) Az õri ze tes – ha az õr zött szál lás rend jét, biz ton sá gát 
nem ve szé lyez te ti – az õr zött szál lás ve ze tõ jé nek en ge dé -
lyé vel egy ide jû leg több lá to ga tót is fo gad hat.

(5) Lá to ga tó fo ga dá sá ra mun ka na pon csak hi va ta li
mun ka idõ ben, to váb bá mun ka szü ne ti na pon a hi va ta li
mun ka idõ nek meg fe le lõ idõ ben ke rül het sor.

8.  §

(1) Táv be szé lõn tör té nõ kap cso lat tar tás ra csak az õr zött
szál lás ál tal biz to sí tott ké szü lé ken, az õri ze tes költ sé gé re
ke rül het sor.

(2) A te le fon be szél ge tés – a 7.  § (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott sze mé lyek kel foly ta tott be szél ge tés ki vé te lé -
vel – biz ton sá gi ok ból el len õriz he tõ. Ha a te le fon be szél ge -
tés az õr zött szál lás biz ton sá gát, il le tõ leg az õri zet vég re -
haj tá sát ve szé lyez te ti, az erre vo nat ko zó fi gyel mez te tés
után meg sza kít ha tó. Az ellen õr zés le he tõ sé gé rõl az õri ze -
test tá jé koz tat ni kell.

9.  §

(1) Az õri ze tes kap cso lat tar tá sa le ve le zés út ján is gya -
ko rol ha tó. A le ve le zés gya ko ri sá ga nem kor lá toz ha tó.

(2) Az õri ze tes he ten te két al ka lom mal cso ma got fo gad -
hat, amely az év szak nak meg fe le lõ ru ha ne mût, fe hér ne -
mût, tisz ta sá gi szert, do hány árut, köny vet, saj tó ter mé ket,
író esz közt, író la pot, to váb bá nem rom lan dó élel mi szert
tar tal maz hat.

(3) Az õri ze tes cso ma got küld het. A cso mag kül dés gya -
ko ri sá ga nem kor lá toz ha tó.

2007/67. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4719



(4) A le ve le zés és a cso mag kül dés, to váb bá a cso mag
fo ga dá sá nak meg nem fi ze tett költ sé ge az õri ze test ter -
helik.

(5) Amennyi ben az õri ze tes meg fe le lõ pénz le tét tel nem
ren del ke zik, az õri ze tes nek a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott cím zett ré szé re kül dött le ve le zé se költ sé gét az
õr zött szál lás – ké re lem re – meg elõ le ge zi.

10.  §

(1) Az õri ze tes nek a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott sze mé lyek kel tör té nõ le ve le zé se tar tal mi lag nem el -
len õriz he tõ. Ha ala pos in dok me rül fel arra néz ve, hogy az
õri ze tes ré szé re ér ke zõ le vél nem a bo rí té kon meg je lölt
fel adó tól szár ma zik, a le ve let az õri ze tes je len lé té ben – két 
tanú elõtt, jegy zõ könyv fel vé te le mel lett – kell fel bon ta ni.
Az ellen õr zés csak a fel adó el len õr zé sé re szol gál hat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel az
õri ze tes le ve le zé sé nek, valamint a cso mag já nak tar tal ma
biz ton sá gi, il le tõ leg köz egész ség ügyi ok ból el len õriz he tõ. 
A le ve le zés el len õr zé sé nek té nyét az õri ze tes sel kö zöl ni
kell, a cso mag át vizs gá lá sát az õri ze tes je len lé té ben kell
vég re haj ta ni.

(3) Amennyi ben az el len õr zött le vél az õr zött szál lás
biz ton sá gát vagy az õri zet vég re haj tá sát ve szé lyez te ti, és a
ve szé lyez te tõ jel leg nem szün tet he tõ meg, a le vél nem to -
váb bít ha tó. A le vél to váb bí tá sá nak meg ta ga dá sát az õri ze -
tes sel kö zöl ni kell.

(4) A fog va tar tás el len õr zé sé re jo go sult ha tó ság hoz
cím zett, a fog va tar tás sal kap cso la tos ki fo gást, ké rést, pa -
naszt, köz ér de kû be je len tést tar tal ma zó le ve let, il le tõ leg
az em ber i jo gok vé del mét el lá tó – a 7.  § (1) be kez dés
c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott – szer ve zet hez cím zett le -
ve let so ron kí vül kell to váb bí ta ni. Az egyéb le vél to váb bí -
tá sá ról két mun ka na pon be lül kell gon dos kod ni, il le tõ leg
az õri ze tes nek ér ke zett le ve let két mun ka na pon be lül kell
kéz be sí te ni.

11.  §

(1) Az õri ze tes a fog va tar tás so rán al kal ma zott in téz ke -
dés vagy annak el mu lasz tá sa  miatt pa naszt ter jeszt het elõ.
A pa nasz nak a sé rel me zett in téz ke dés vég re haj tá sá ra – ha
jog sza bály ki vé telt nem tesz – nincs ha lasz tó ha tá lya. Az
õri ze tes a fog va tar tás kö rül mé nye i re vo nat ko zó an és az e
ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben ké rel met ter jeszt het
elõ.

(2) Az õri ze tes pa na szá ról, ké rel mé rõl az õr zött szál lás
ve ze tõ je nyolc na pon be lül írás ban dönt. Az õri ze tes a dön -
tés ellen annak köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a
ha tár õr-igaz ga tó ság igaz ga tó já hoz for dul hat, aki az ügy -
ben ti zen öt na pon be lül dönt.

(3) Ha az ügy jel le ge szük sé ges sé te szi, a pa naszt, il le tõ -
leg a ké rel met so ron kí vül kell el bí rál ni. A pa nasz vagy a
ké re lem tár gyá ban ho zott dön tést az õri ze tes sel kö zöl ni
kell.

(4) Ér de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni az ugyan -
azon ügy ben, há rom hó na pon be lül is mé tel ten elõ ter jesz -
tett pa naszt, illetve ké rel met – ki vé ve az õri ze tes egész sé gi 
ál la po tá nak ki vizs gá lá sá ra irá nyuló ké rel met –, ha az új,
ad dig nem is mert tényt nem tar tal maz.

12.  §

(1) Az õri ze tes a fog va tar tás sal kap cso la tos ügy ben
köz vet le nül for dul hat az õr zött szál lás tör vényességi fel -
ügye le tét el lá tó ügyész hez, és kér he ti az ügyész ál ta li meg -
hall ga tá sát.

(2) Az õri ze tes a fog va tar tás sal kap cso la tos ügy ben
köz vet le nül for dul hat:

a) az or szág gyû lé si biz tos hoz,
b) az em ber i jo gok vé del mét el lá tó – a 7.  § (1) be kez dés 

c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott – szer ve zet hez.

(3) Az õri ze tes jog or vos la ti jo gá nak ér vé nye sü lé sé rõl az 
õr zött szál lás ve ze tõ je gon dos ko dik.

13.  §

(1) Az õri ze tes nek az õri zet vég re haj tá sá val össze füg gõ
jo gai gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gei tel je sí té sé hez szük -
sé ges tol má cso lás és for dí tás költ sé ge az õr zött szál lást ter -
he li.

(2) Ha az õri ze tes az õri zet vég re haj tá sá val össze nem
füg gõ ügy ben tol mács köz re mû kö dé sét igény li, a tol má -
csot az õri ze tes költ sé gé re kell biz to sí ta ni.

14.  §

(1) Az õri ze tes szá má ra a meg fe le lõ sze mé lyi fel sze re lé -
si tár gya kat, a tisz tál ko dás hoz szük sé ges fel té te le ket és
esz kö zö ket az õr zött szál lás biz to sít ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyak és esz kö zök kö rét a
Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka in téz ke dés ben ha tá roz -
za meg.

15.  §

(1) Az õri ze tes a sze mé lyes hasz ná la ti tár gya it – ide ért -
ve a tisz tál ko dá si esz kö zö ket, meg ha tá ro zott szük ség le ti
cik ke ket, író sze re ket, élel met, ru há za tot, to váb bá az or vos
ál tal ren delt vagy en ge dé lye zett gyógy sze re ket – ma gá nál
tart hat ja.
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(2) Az õri ze tes nem tart hat ma gá nál az õr zött szál lás
biz ton sá gá ra, rend jé re, sa ját vagy má sok éle té re, tes ti ép -
sé gé re ve szé lyes tár gya kat, anya go kat.

(3) Az õr zött szál lás az õri ze tes nél tart ha tó sze mé lyes
hasz ná la ti tár gyak mennyi sé gét az el he lye zés körülmé -
nyeitõl füg gõ en kor lá toz hat ja. A kor lá to zás alá esõ tár gya -
kat az õr zött szál lás le tét ként ke ze li.

(4) Le tét be kell ven ni az õri ze tes nél lévõ ér ték tár gya kat,
to váb bá a sze mély azo nos sá got iga zo ló ok má nyo kat is. Az
õri ze tes nél lévõ fi ze tõ esz közt – az õri ze tes ké rel me sze rint –
le tét be kell ven ni, illetve pénz in té zet hez kell át utal ni.

(5) Az õri ze tes a tu laj do nát ké pe zõ pénz le tét jé rõl és a
pénz in té zet hez át utalt fi ze tõ esz kö zé nek fel hasz ná lá sá ról
sza ba don ren del ke zik.

(6) Az õri ze tes sa ját költ sé gé re – az õr zött szál lás ve ze -
tõ je ál tal meg ha tá ro zott idõ ben és mó don – az õr zött szál -
lás te rü le tén en ge déllyel for gal ma zott ter mé ket, így kü lö -
nö sen élel mi szert, do hány árut, tisz tál ko dá si esz közt, le ve -
le zés re szol gá ló cik ke ket és te le fon kár tyát vá sá rol hat.

16.  §

(1) Amennyi ben az õri ze tes ru há za ta hasz nál ha tat lan
vagy nem az év szak nak meg fe le lõ, és az más mó don nem
biz to sí tott, az õr zött szál lás ve ze tõ je gon dos ko dik az õri -
ze tes meg fe le lõ pol gá ri ru há zat tal tör té nõ el lá tá sá ról.

(2) Az õri ze tes a ru há za ta meg óvá sá ról, tisz tán tar tá sá -
ról maga gon dos ko dik, az eh hez szük sé ges fel té te le ket az
õr zött szál lás biz to sít ja.

17.  §

(1) Az õri ze tes a ki je lölt kör let ré szen a köz mû ve lõ dé si
és spor to lá si le he tõ sé ge ket igény be ve he ti, a kör let ré szen
lévõ könyv tá rat hasz nál hat ja, rá dió mû sort hall gat hat, a te -
le ví zió mû so rát néz he ti.

(2) Az õri ze tes az ál ta la hasz nált he lyi sé gek tisz tán tar -
tá sá ban való köz re mû kö dés ki vé te lé vel más mun ká ra nem
kö te lez he tõ.

18.  §

(1) Ha az õri ze tes Ma gyar or szág te rü le tén há zas sá got
kí ván köt ni, részt kí ván ven ni hoz zá tar to zó ja te me té sén,
es kü või szer tar tá sán, vagy sú lyo san be teg hoz zá tar to zó ját
kí ván ja meg lá to gat ni, erre irá nyuló ké rel mét az õr zött
szál lás ve ze tõ je az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha -
tó ság hoz to váb bít ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese mé nyen való
rész vé telt a hely és az idõ tar tam meg je lö lé sé vel – az õr zött
szál lás vé le mé nyé nek figye lembe véte lével – az õri ze tet el -

ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó ság en ge dé lye zi. Az ese mé -
nyen való rész vé tel ide je alatt az õr zést a Ha tár õr ség biz to -
sít ja.

(3) Az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó ság az
õri ze tes költ sé gé re gon dos ko dik a szál lí tás ról és kí sé rés -
rõl. A költ sé ge ket az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti
ha tó ság meg elõ le gez he ti.

19.  §

(1) Ha az õri ze test az õr zött szál lá son a nyo mo zó ha tó ság
vagy más ha tó ság meg kí ván ja hall gat ni, azt az õr zött szál lás
ve ze tõ je – elõ ze tes egyez te tés alap ján – en ge dé lye zi.

(2) Az õri ze tes nek a nyo mo zó ha tó ság ré szé re tör té nõ
ki adá sá ról az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó ság a 
nyo mo zó ha tó ság in dít vá nyá ra dönt.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam az õri -
zet idõ tar ta má ba be szá mít.

20.  §

(1) Ha az õri zet fo ga na to sí tá sá nak tar ta ma alatt elõ ze tes
le tar tóz ta tás, sza bad ság vesz tés, ide ig le nes ki ada tá si le tar -
tóz ta tás, ki ada tá si le tar tóz ta tás, il le tõ leg sza bály sér té si el -
já rás ban ki sza bott el zá rás vagy pénz bír ság át vál toz ta tá sa
foly tán ki sza bott el zá rás vég re haj tá sa ér de ké ben ér te sí tés
ér ke zik, az ér ke zés nap ján az õri ze tet meg kell sza kí ta ni és
er rõl az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó sá got, to -
váb bá az õri zet meg hosszab bí tá sá ról ren del ke zõ bí ró sá got
ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

(2) Az õri zet (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ból és
idõ tar tam ra tör té nõ meg sza kí tá sa az õri zet idõ tar ta má ba
nem szá mít bele. Az õri zet fo ga na to sí tá sát a meg sza kí tás
idõ tar ta má nak le jár ta kor to vább kell foly tat ni, ki vé ve, ha
az õri ze tet meg szün tet ték, vagy annak idõ tar ta ma le járt.

21.  §

Az õri ze tes nek az õri zet idõ tar ta má nak meg hosszab bí -
tá sa, illetve fe lül vizs gá la ta cél já ból tör té nõ bí ró ság elé ál -
lí tá sa, a dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le ten tör té nõ
meg hall ga tá sa cél já ból, to váb bá a 20.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt ese tek ben tör té nõ szál lí tá sa a Ha tár õr ség fel ada ta.

22.  §

(1) Az õri ze tes nek a fog va tar tás he lyé rõl tör té nõ rend -
kí vü li ese mény nek mi nõ sü lõ el tá vo zá sá ról az õr zött szál -
lás ve ze tõ jé nek ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell az õri ze tet
el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó sá got.
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(2) Az õri ze test érin tõ rend kí vü li ese ményt az õr zött
szál lás kö te les ki vizs gál tat ni és ha la dék ta la nul je len te ni az 
õr zött szál lás tör vényességi fel ügye le tét el lá tó ügyész nek.

(3) A rend kí vü li ese mény vizs gá la tát az el tûnt sze mé -
lyek fel ku ta tá sá nak és a rend kí vü li ha lál ese tek ki vizs gá lá -
sá nak rend jé rõl  szóló 23/1994. (X. 26.) BM ren de let sze -
rint kell le foly tat ni, ha az õri ze tes ha lá la rend kí vü li ha lál -
eset nek mi nõ sü lõ mó don kö vet ke zik be.

(4) Az el hunyt õri ze tes te me té se, ham vasz tá sa csak a
ha tó sá gi bon co lás meg tör tén te után, az õr zött szál lás fel -
ügye le tét el lá tó ügyész hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá nak bir to -
ká ban en ge dé lyez he tõ.

(5) Az õri ze tes ha lá lá ról az õr zött szál lás az õri ze tet el -
ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó sá got és az ille té kes kül kép -
vi se le tet ha la dék ta la nul ér te sí ti.

23.  §

(1) Az õri ze tes nek já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben tör -
té nõ vizs gá lat ra, gyógy ke ze lés re tör té nõ szál lí tá sa és
annak idõ tar ta ma alatt az õri ze tes õr zé se az õr zött szál lás
fel ada ta.

(2) Ha az õri ze tes fek võ be teg-in té ze ti el lá tás ra szo rul, a
szál lí tás ról – az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság egy ide jû ér te sí té se mel lett – az õr zött szál lás gon dos -
ko dik. A fek võ be teg-in té ze ti el lá tás tel jes idõ tar ta má ra az
õri ze tes õr zé sét a Ha tár õr ség biz to sít ja.

24.  §

Az õri ze test az õri zet idõ tar ta má nak le jár ta kor, illetve
az õri ze tet meg szün te tõ jog erõs ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott na pon sza ba dí ta ni kell. Az õri ze test az el ren de lõ in téz -
ke dé se sze rint az õri ze tet el ren de lõ ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság nak vagy az ál ta la a szál lí tás sal meg bí zott ha tó ság kép -
vi se lõ jé nek kell át ad ni, vagy az el ren de lõ in téz ke dé sé nek
hi á nyá ban sza ba don kell engedni.

25.  §

(1) A fog va tar tás meg szû né se kor meg kell ál la pí ta ni
a) az õri ze tes sür gõs sé gi és alap el lá tás nak nem mi nõ -

sü lõ gyógy ke ze lé sé vel kap cso la tos, to váb bá az õri ze tes
éle tét és tes ti ép sé gét szán dé ko san ká ro sí tó ma ga tar tá sa
 miatt szük sé ges sé vált egész ség ügyi el lá tás költ sé gét,

b) az õri ze tes ál tal az õr zött szál lás fenn tar tó já nak
szán dé ko san oko zott kár össze gét.

(2) Az õri ze tes ál tal az õr zött szál lás fenn tar tó já nak
szán dé ko san oko zott kár, to váb bá a fog va tar tás ide je alatt
az õr zött szál lás fenn tar tó já nak fe le lõs sé gi kö ré ben az õri -

ze tes nek oko zott kár meg té rí té se ese tén az el já rást a
26–27.  §-ok ban fog lal tak sze rint kell le foly tat ni.

(3) A 26–27.  §-ok ban fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz -
ni ab ban az eset ben is, ha a kár az õri ze tes szál lí tá sa köz -
ben kö vet ke zett be.

(4) Az õri ze tes sel az õt ter he lõ költ sé gek te kin te té ben
– ide ért ve a szá má ra meg elõ le ge zett költ sé ge ket is – sza -
ba du lá sa kor el kell szá mol ni, le tét ben el he lye zett dol ga it
ki kell adni.

26.  §

(1) A kár igényt az õri ze tes a kár be kö vet ke zé sé tõl szá -
mí tott há rom mun ka na pon be lül, az õr zött szál lás vagy a
szál lí tást vég zõ szerv sze mé lyi ál lo má nyá nak a kárt ész le -
lõ tag ja ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni az õr zött szál lás 
ve ze tõ jé nek. A szó ban be je len tett kár té rí té si igényt jegy -
zõ könyv ben kell rög zí te ni.

(2) Az õri ze tes ál tal oko zott kár meg té rí té se irán ti
igényt az õr zött szál lás ve ze tõ je a kár be kö vet ke zé sé tõl
szá mí tott há rom mun ka na pon be lül az õri ze tes sel írás ban
köz li. Ha a kár oko zá sá ban több õri ze tes vett részt, fe le lõs -
sé gü ket egy el já rás ban kell el bí rál ni.

(3) Az õri ze tes ál tal az õr zött szál lás fenn tar tó já nak
vagy a szál lí tást vég zõ szerv nek szán dé ko san oko zott kár,
to váb bá az õr zött szál lás fenn tar tó ja vagy a szál lí tó ál tal az
õri ze tes nek oko zott kár meg té rí té se tár gyá ban az el já rást a
Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka in téz ke dé sé ben ki je lölt
kár biz tos foly tat ja le.

(4) A kár té rí té si el já rás ra vo nat ko zó fel ada to kat a Ha -
tár õr ség or szá gos pa rancs no ka in téz ke dés ben ál la pít ja
meg.

(5) Az õr zött szál lás ve ze tõ je az õri ze tes be je len té sét,
illetve az õri ze tes sel szem be ni igé nyét ha la dék ta la nul to -
váb bít ja a ki je lölt kár biz tos nak. Az el já rás azon a na pon
in dul, ame lyen a kár igény be je len té se a kár biz tos hoz meg -
ér ke zett.

(6) Az õri ze test az el já rás ban meg kell hall gat ni, ha a
nyi lat ko zat té telt meg ta gad ja, ezt az ira tok ra fel kell je -
gyez ni. A kár té rí té si el já rás so rán a leg fon to sabb el já rá si
cse lek mé nye ket, így kü lö nö sen a kár igény be je len té sét, a
kár meg fi ze té sé re való fel hí vást, a bi zo nyí tá si el já rás so rán 
vég re haj tott el já rá si cse lek mé nye ket és a ha tá ro za to kat
írás ban kell rög zí te ni, az ok ira ti bi zo nyí té ko kat a kártérí -
tési ügy ira ta i hoz csa tol ni kell.

(7) Az õri ze test a kár té rí té si el já rás ban meg ha tal ma zott -
ja kép vi sel he ti. Meg ha tal ma zást csak ügy véd nek vagy
olyan jogi kép vi se le ti jo go sult ság gal ren del ke zõ más sze -
mély nek le het adni, aki a 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint ellen õr zés nél kü li kap cso lat tar tás ra jo go sult. A
meg ha tal ma zott je len le het az õri ze tes és a tanú meg hall -
ga tá sán, amely nek idõ pont já ról az el já rá si cse lek mény
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nap ját meg elõ zõ nyolc mun ka nap pal írás ban ér te sí te ni
kell. A meg ha tal ma zott az ügy ira ta it – az õri ze tes sel
együtt – meg is mer he ti, és jo go sult tanú meg hall ga tá sát,
illetve egyéb bi zo nyí ték be szer zé sét kez de mé nyez ni.

(8) A kár té rí té si el já rás ban az õri ze tes hasz nál hat ja az
anya nyel vét vagy bár mely más nyel vet, ame lyet meg ért és
ame lyen ké pes ma gát meg ér tet ni. Szük ség ese tén a tol -
mács ki ren de lé sé rõl az õr zött szál lás ve ze tõ je gondos -
kodik.

27.  §

(1) A kár té rí té si el já rást a meg in dí tá sá tól szá mí tott har -
minc na pon be lül le kell foly tat ni. Bo nyo lult me gí té lé sû
ügy ben a kár biz tos az el já rást to váb bi har minc nap pal
meg hosszab bít hat ja, ki vé ve, ha az õri ze tes az el já rás meg -
in dí tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül sza ba dul.

(2) Ha az õri ze tes a ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt sza ba -
dul, a kár té rí té si el já rást meg kell szün tet ni. Eb ben az eset -
ben az õri ze tes, illetve az õr zött szál lás fenn tar tó ja a kár té -
rí té si igé nyét köz vet le nül a bí ró ság elõtt ér vé nye sít he ti.

(3) A kár biz tos a kár té rí tés tár gyá ban ha tá ro zat tal dönt.
A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell:

a) az õr zött szál lás fenn tar tó já nak meg ne ve zé sét, a kár -
ese mény he lyét, a kár biz tos ne vét, az ügy szá mát,

b) az õri ze tes ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,
c) a kár té rí tés össze gét, az õri ze test ter he lõ kár té rí tés

ese tén a meg fi ze tés aló li men te sí tés re vagy rész let fi ze tés re 
vo nat ko zó ren del ke zést,

d) a har minc na pos tel je sí té si ha tár idõt,
e) a jog or vos la ti le he tõ ség re tör té nõ fel hí vást,
f) a ha tá ro zat meg ho za ta lá nak he lyét, ide jét, a kár biz tos 

alá írá sát és bé lyeg zõ le nyo ma tát.

(4) A ha tá ro za tot a je len lévõ õri ze tes elõtt szó ban ki
kell hir det ni, és az õri ze tes sel, valamint meg ha tal ma zott já -
val a ki hir de tést kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül írás ban
is kö zöl ni kell. A ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek nincs he -
lye. Az õri ze tes, illetve meg ha tal ma zott ja az írás ba fog lalt
ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül
ke re set tel for dul hat az õri zet he lye sze rint ille té kes bí ró -
ság hoz. Ha az õri ze tes a ha tá ro za tot nem ve szi át, azt a ki -
hir de tés nap ján kö zölt nek kell te kin te ni. Az írás be li ha tá -
ro zat át vé te lé nek meg ta ga dá sát az irat ra fel kell je gyez ni.

(5) Ha az õri ze tes és meg ha tal ma zott ja az õr zött szál lás
fenn tar tó já nak írás be li nyi lat ko za tot tesz ar ról, hogy a ke -
re set in dí tá si jo gá val nem él, és a ha tá ro za tot tu do má sul ve -
szi, a tel je sí té si ha tár idõt a nyi lat ko zat kéz hez vé te lét kö ve -
tõ nap tól kell szá mí ta ni. Ha az õri ze tes, illetve meg ha tal -
ma zott ja nem tesz nyi lat ko za tot, de nem él ke re set tel, a tel -
je sí té si ha tár idõ kez dõ nap ja a ke re set be nyúj tá sá ra nyit va
álló ha tár idõ le tel tét kö ve tõ nap.

(6) Az õri ze tes a kár té rí té si fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá -
sa ese tén a kár meg té rí té se alól rész ben vagy egész ben
men te sít he tõ, ha

a) a kárt nem bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vagy nem
va gyo ni elõny meg szer zé se ér de ké ben okoz ta, vagy a kár -
oko zás bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt kö vet ke zett be, de 
az õri ze tes jo gai vé del mé ben jog sze rû en járt el,

b) le té ti pénz zel, jö ve de lem mel vagy va gyon nal nem
ren del ke zik.

(7) Ha a kár té rí tés az õri ze tes tõl nem hajt ha tó be, a tar to -
zást be nem hajt ha tó kö ve te lés ként el kell en ged ni. A kárt
egész ben vagy rész ben az õr zött szál lás fenn tar tó ja vi se li,
ha a be nem hajt ha tó kár té rí tés el en ge dé sé re, illetve a tel jes 
vagy rész be ni meg fi ze tés aló li men te sí tés re ke rült sor.

(8) Az õri ze tes ja vá ra jog erõ sen meg ítélt kár té rí tést a
tel je sí té si ha tár idõn be lül az õri ze tes le tét jé ben kell el he -
lyez ni. Ha az õri ze tes a tel je sí té si ha tár idõ le tel te elõtt sza -
ba dul, a jog erõ sen meg ítélt kár té rí tést az õri ze tes vá lasz tá -
sa sze rint sza ba du lá sa kor meg kell té rí te ni vagy az ál ta la
meg je lölt sze mély nek ki kell fi zet ni.

28.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg az ide gen ren dé sze ti el já rás ban el ren delt õri zet
vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 27/2001. (XI. 29.)
BM–IM együt tes ren de let, az ide gen ren dé sze ti el já rás ban
el ren delt õri zet vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
27/2001. (XI. 29.) BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 28/2004. (VI. 12.) BM–IM együt tes ren de let,
valamint az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Be ván dor lá si 
és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal és a Köz igaz ga tá si és Elekt ro -
ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la meg je lö lé sé re
vo nat ko zó mó do sí tá sá ról  szóló 8/2007. (III. 6.) IRM ren -
de let 1.  § (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
28/2007. (V. 31.) IRM

rendelete

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek, valamint a harmadik országbeli

állampolgárok beutazásával és tartózkodásával
kapcsolatos eljárások díjáról

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 2007. évi
I. tör vény 86.  § (3) be kez dé sé ben, 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
2007. évi II. tör vény 111.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, 
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to váb bá az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 67.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján; az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el -
jár va – a pénz ügy mi nisz ter rel és a kül ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Ha jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem 
ren del ke zik, a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mé lyek, valamint a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gá rok be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val kap cso la tos el -
já rá sért az e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
az 1. mel lék let ben fog lalt ví zum dí jat vagy igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

2.  §

(1) A ví zum dí jat a ví zum ké re lem elõ ter jesz tésével egy -
ide jû leg, eu ró ban vagy fo rint ban kell meg fi zet ni.

(2) Kon zu li tiszt vi se lõ nél elõ ter jesz tett ví zum ké re lem
ese tén a ví zum díj ki vé te le sen más kon ver ti bi lis va lu tá ban
vagy a ké re lem elõ ter jesz tésének he lye sze rin ti ál lam tör -
vényes fi ze tõ esz kö zé vel is meg fi zet he tõ.

(3) A ví zum dí jat

a) kon zu li tiszt vi se lõ nél elõ ter jesz tett ví zum ké re lem
ese tén a kon zu li dí jak ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don,

b) ha tár át ke lõ he lyen elõ ter jesz tett ví zum ké re lem ese -
tén kész pénz ben,

c) a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal re gi o ná -
lis igaz ga tó sá gán elõ ter jesz tett ví zum ké re lem vagy ví zum
meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem ese tén il le ték bé lyeg gel

kell meg fi zet ni.

3.  §

(1) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat – a (3) és (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – az el já rás meg in dí tá sá ra irá -
nyuló ké rel men il le ték bé lyeg gel kell le ró ni.

(2) Ha az el já rás szó be li ké re lem alap ján is le foly tat ha -
tó, az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj le ro vá sá ra szol gá ló il le -
ték bé lye get az el já rás ban lét re jött és a ha tó ság nál ma ra dó
irat ra kell fel ra gasz ta ni.

(3) El sõ sor ban eu ró ban vagy más kon ver ti bi lis va lu tá -
ban, ki vé te le sen a ké re lem elõ ter jesz tésének he lye sze rin ti
ál lam tör vényes fi ze tõ esz kö zé vel, a kon zu li dí jak ra vo nat -
ko zó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell meg -
fi zet ni

a) az egy sze ri uta zás ra jo go sí tó úti ok mány ki adá sá nak
díját,

b) a tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sá ra és a tar tóz ko dá si
en ge dély át vé te lé re jo go sí tó ví zum ki adá sá ra irányuló
eljárás díját,
ha a ké rel met a kon zu li tiszt vi se lõ nél ter jesz tik elõ.

(4) A be je len té si kö te le zett sé gek tel je sí té se díjmentes.

4.  §

A ví zum díj, illetve az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj össze -
gé nek va lu tá ról fo rint ra, il le tõ leg fo rint ról va lu tá ra tör té nõ 
át szá mí tá sá nál bel föl dön a Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta -
los de vi za ár fo lya mát, kül föl dön pe dig a meg fe le lõ he lyi
ár fo lya mot kell al kal maz ni.

5.  §

(1) Men te sül az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé -
nek kö te le zett sé ge alól az a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mély vagy az a har ma dik or szág be li 
ál lam pol gár, aki nek ké rel mé re az ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai
sze rint költ ség men tes sé get en ge dé lye zett.

(2) Men te sül a ví zum díj, illetve az igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól az a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély vagy
az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár,

a) aki re néz ve a tel jes vagy rész le ges men tes sé get nem -
zet kö zi szer zõ dés biz to sít ja, vagy

b) aki kor mány szin tû nem zet kö zi se gély prog ram ke re -
té ben uta zik be, to váb bá aki nem zet kö zi együtt mû kö dés
vagy vi szo nos ság alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis, sport és mû vé sze ti te rü le -
ten te vé keny sé get foly tat, vagy

c) aki ma gyar ál lam i ösz tön díj vagy az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal biz to sí tott rend sze res ta nul má nyi tá mo -
ga tás ke re té ben foly tat ja ta nul má nya it Ma gyar or szá gon.

(3) Men tes a ví zum díj meg fi ze té se alól – a (4) be kez dés -
ben fog lalt el té rés sel –

a) az EGT-ál lam pol gár vagy ma gyar ál lam pol gár har -
ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ, 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 2007. évi I. tör vény
2.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott csa lád tag ja,

b) az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki hi telt ér -
dem lõ en iga zol ja, hogy kö ze li hoz zá tar to zó ja sú lyos bal -
ese te vagy be teg sé ge  miatt kí ván Ma gyar or szág ra be -
utazni,

c) az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki a me ne -
dék jog ról  szóló tör vény sze rint me ne dé kes kén ti el is me -
rés re jo go sult, vagy aki a me ne dé kes nek a me ne dék jog ról
 szóló tör vény sze rin ti csa lád tag ja,
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d) az a kis ko rú, aki a ha to dik élet évét még nem töl töt te
be, to váb bá az alap- vagy kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény -
ben ta nu ló, 5 fõ nél na gyobb szer ve zett cso port tag ja ként
be uta zó sze mély,

e) az a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, 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 álla 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 té re be utaz ni.

(4) A (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt men tes ség nem
vo nat ko zik a ví zum díj ra tar tóz ko dá si ví zum, nem ze ti
 vízum, illetve sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum irán ti ké -
re lem ese tén.

(5) A (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben a vi szo -
nos ság kér dé sé ben a kül ügy mi nisz ter ál lás fog la lá sa az
irány adó.

6.  §

A be fi ze tett ví zum dí jat és a nem il le ték bé lyeg gel le rótt
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat a költ ség ve té si gaz dál ko dá si
rend sze rint mû kö dõ szer vek ré szé re elõ írt könyv ve ze té si
és be szá mo lá si kö te le zett sé gek rõl  szóló kor mány ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell ke zel ni és nyil ván tar ta ni.

7.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí jak te kin te té ben

a) a sze mé lyes men tes ség re az Itv. 5.  §-át,
b) a díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  § (2) be kez dé -

sé ben fog lal ta kat,
c) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra

az Itv. 31.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, valamint a 
31.  § (2)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat,

d) a jog or vos la ti el já rás ra az Itv. 32.  §-ában fog lal ta kat,
e) a mu lasz tá si bír ság ra az Itv. 82.  §-ában fog lal ta kat,
f) a be haj tás ra az Itv. 88.  §-át

kell al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té ket em lít,
azon e jog sza bály te kin te té ben igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jat kell ér te ni.

8.  §

A mel lék let ben meg ha tá ro zott ví zum díj, illetve igaz ga -
tá si szol gál ta tá si díj te kin te té ben egy el já rás ban csak egy
ked vez mény ad ha tó. Ha a ké rel me zõ több el té rõ mér té kû
ked vez mény re is jo go sult len ne, azt a ked vez ményt kell
biz to sí ta ni, amely szá má ra ked ve zõbb.

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  § (3) be kez dés b) pont ja 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
napon lép hatályba.

(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 ren de let 1.  §-ában az „1. mel -
lék let ben fog lalt” szö veg rész he lyé be a „2. mellékletben
foglalt” szöveg lép.

(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 napon e rendelet

a) 5.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „vagy ma gyar ál -
lam pol gár” szö veg rész,

b) 5.  § (4) be kez dé sé ben a „tar tóz ko dá si ví zum,” szö -
veg rész,

c) 1. mel lék le te
ha tá lyát vesz ti.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a
kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2001. évi
XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 35/2001. (XII. 22.)
BM–KüM együt tes ren de let és az en nek mó do sí tá sá ról  szóló
32/2004. (VI. 28.) BM–KüM együt tes ren de let.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Az egyes eljárások díja

I. Ví zum dí jak

1. Re pü lõ té ri tran zit ví zum, át uta zó ví zum vagy rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ki adá -
sá ra irá nyuló el já rás díja 35 EUR

2. Át uta zó ví zum vagy rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja
ha tár át ke lõ he lyen 45 EUR
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3. Tar tóz ko dá si ví zum ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja

a) kül kép vi se le ten 50 EUR

b) bel föl dön 18 000 Ft

4. Sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 30 EUR

II. Tar tóz ko dá si en ge déllyel össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 7 000 Ft

2. Tar tóz ko dá si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 6 000 Ft

3. Tar tóz ko dá si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 6 000 Ft

4. Tar tóz ko dá si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 5 000 Ft

III. Be ván do rolt, illetve le te le pe dett stá tuszt iga zo ló ok má nyok kal össze füg gõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak

1. Be ván do rolt stá tuszt iga zo ló ok mány meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

2. Be ván do rolt stá tuszt iga zo ló ok mány ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re -
lem ese tén 5 000 Ft

3. Be ván do rolt stá tuszt iga zo ló ok mány ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re -
lem ese tén 4 000 Ft

4. Le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

5. Le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 5 000 Ft

6. Le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 4 000 Ft

7. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 7 000 Ft

8. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 6 000 Ft

9. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem
ese tén 6 000 Ft

10. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem
ese tén 5 000 Ft

11. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 6 000 Ft

12. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

13. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem
ese tén 5 000 Ft

14. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem
ese tén 4 000 Ft

15. EK le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 10 000 Ft

16. EK le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 10 000 Ft

17. EK le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 8 000 Ft

18. EK le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 6 000 Ft

IV. Úti ok má nyok ki ál lí tá sá val kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Hon ta lan út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

2. Hon ta lan út le vél meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 3 000 Ft

3. Hon ta lan út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem esetén 4 000 Ft

4. Hon ta lan út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem esetén 3 000 Ft
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5. Út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja a be ván do rolt vagy le te le pe dett sze mély számára 5 000 Ft

6. Út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja a be ván do rolt vagy le te le pe dett sze mély szá má ra az ok mány 
pót lá sa irán ti kérelem esetén 5 000 Ft

7. Út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja a be ván do rolt vagy le te le pe dett sze mély szá má ra az ok mány 
cse ré je irán ti kérelem ese tén 4 000 Ft

8. Egy sze ri uta zás ra jo go sí tó uta zá si iga zol vány ki ál lí tá sá ra irá nyuló eljárás díja

a) kül föl dön 20 EUR

b) bel föl dön 4 000 Ft

V. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re ki ál lí tott ok má nyok kal
össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Re giszt rá ci ós iga zo lás ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 000 Ft

2. Tar tóz ko dá si kár tya ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 500 Ft

3. Tar tóz ko dá si kár tya meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 500 Ft

4. Tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti kérelem esetén 1 500 Ft

5. Tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti kérelem esetén 1 500 Ft

6. Ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 500 Ft

7. Ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti kérelem
esetén 1 500 Ft

8. Ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti kérelem
esetén 1 500 Ft

VI. Egyéb igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Meg hí vó le vél ha tó sá gi zá ra dék kal tör té nõ el lá tá sá ra irá nyuló eljárás díja 4 000 Ft

2. Fel leb be zé si ké re lem díja 5 500 Ft

2. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Az egyes eljárások díja

I. Ví zum dí jak

1. Re pü lõ té ri tran zit ví zum, át uta zó ví zum vagy rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ki adá -
sá ra irá nyuló el já rás díja 60 EUR

2. Át uta zó ví zum vagy rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló
el já rás díja 5 000 Ft

3. Sze zo ná lis mun ka vál la lá si ví zum ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 40 EUR

4. Ma gyar ál lam pol gár har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ, 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 2007. évi I. tör vény
 hatálya alá tar to zó csa lád tag ja be uta zás ra jo go sí tó ví zu má nak ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 60 EUR

II. Tar tóz ko dá si en ge déllyel össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sá ra és a tar tóz ko dá si en ge dély át vé te lé re jo go sí tó ví zum ki adá sá ra
irá nyuló el já rás díja 60 EUR

2. Tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja bel föl di ké rel me zés ese tén 18 000 Ft

3. Tar tóz ko dá si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 6 000 Ft
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4. Tar tóz ko dá si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 6 000 Ft

5. Tar tóz ko dá si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 5 000 Ft

III. Be ván do rolt, illetve le te le pe dett stá tuszt iga zo ló ok má nyok kal össze füg gõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak

1. Be ván do rolt stá tuszt iga zo ló ok mány meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

2. Be ván do rolt stá tuszt iga zo ló ok mány ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re -
lem ese tén 5 000 Ft

3. Be ván do rolt stá tuszt iga zo ló ok mány ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re -
lem ese tén 4 000 Ft

4. Le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

5. Le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 5 000 Ft

6. Le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 4 000 Ft

7. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 7 000 Ft

8. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 6 000 Ft

9. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem
ese tén 6 000 Ft

10. Ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem
ese tén 5 000 Ft

11. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 6 000 Ft

12. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

13. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem
ese tén 5 000 Ft

14. Nem ze ti le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem
ese tén 4 000 Ft

15. EK le te le pe dé si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 10 000 Ft

16. EK le te le pe dé si en ge dély meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 10 000 Ft

17. EK le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 8 000 Ft

18. EK le te le pe dé si en ge dély ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 6 000 Ft

IV. Úti ok má nyok ki ál lí tá sá val kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Hon ta lan út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

2. Hon ta lan út le vél meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 3 000 Ft

3. Hon ta lan út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 4 000 Ft

4. Hon ta lan út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 3 000 Ft

5. A be ván do rolt vagy le te le pe dett sze mély szá má ra út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 5 000 Ft

6. A be ván do rolt vagy le te le pe dett sze mély szá má ra út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány 
pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 5 000 Ft

7. A be ván do rolt vagy le te le pe dett sze mély szá má ra út le vél ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány 
cse ré je irán ti ké re lem ese tén 4 000 Ft

8. Egy sze ri uta zás ra jo go sí tó uta zá si iga zol vány ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja

a) kül föl dön 20 EUR

b) bel föl dön 4 000 Ft
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V. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re ki ál lí tott ok má nyok kal
össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Re giszt rá ci ós iga zo lás ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 000 Ft

2. Tar tóz ko dá si kár tya ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 500 Ft

3. Tar tóz ko dá si kár tya meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 500 Ft

4. Tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem ese tén 1 500 Ft

5. Tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem ese tén 1 500 Ft

6. Ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki adá sá ra irá nyuló el já rás díja 1 500 Ft

7. Ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány pót lá sa irán ti ké re lem
 esetén 1 500 Ft

8. Ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya ki ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás díja az ok mány cse ré je irán ti ké re lem
 esetén 1 500 Ft

VI. Egyéb igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak

1. Meg hí vó le vél ha tó sá gi zá ra dék kal tör té nõ el lá tá sá ra irá nyuló el já rás díja 4 000 Ft

2. Fel leb be zé si ké re lem díja 5 500 Ft

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
29/2007. (V. 31.) IRM

rendelete

a Bírósági Határozatok Gyûjteményében közzétett
határozatok megjelölésérõl

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005.
évi XC. tör vény 22.  § (2) be kez dés d) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va
– az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta náccsal egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Bí ró sá gi Ha tá ro za tok Gyûj te mé nyé ben köz zé tett bí -
ró sá gi ha tá ro za to kat (a továb biak ban: ha tá ro zat) az e ren -
de let ben fog lal tak sze rin ti egye di azo no sí tó val kell meg je -
löl ni.

2.  §

(1) A ha tá ro za tok meg je lö lé sé ben a ha tá ro za tot hozó
a) Leg fel sõbb Bí ró sá got „LB”,
b) Fõ vá ro si Íté lõ táb lát „FIT”,

c) Sze ge di Íté lõ táb lát „SZIT”,
d) Pé csi Íté lõ táb lát „PIT”,
e) Deb re ce ni Íté lõ táb lát „DIT”,
f) Gyõ ri Íté lõ táb lát „GYIT”

rö vi dí tés sel kell meg je löl ni.

(2) A ha tá ro za tok meg je lö lé sé ben a ha tá ro za tot hozó
me gyei bí ró sá go kat, a he lyi bí ró sá go kat és a mun ka ügyi
bí ró sá go kat a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról
 szóló 1997. évi LXVI. tör vény mel lék le té nek I. rész e sze -
rin ti arab szá mo zá sú meg je lö lés sel kell meg je löl ni.

(3) A ha tá ro za tok meg je lö lé sé ben a jog te rü le tet ügy -
szak, illetve ügy cso port alapján,

a) pol gá ri jog ese té ben „PJ”,
b) gaz da sá gi jog ese té ben „GJ”,
c) bün te tõ jog ese té ben „BJ”,
d) ka to nai bün te tõ jog ese té ben „KBJ”,
e) mun ka ügy ese té ben „MJ”,
f) köz igaz ga tá si jog ese té ben „KJ”,
g) sza bály sér té si jog ese té ben „SZJ”,
h) bün te tés-vég re haj tá si ügy ese té ben „BVJ”

rö vi dí tés sel kell meg je löl ni.

(4) A ha tá ro zat sor szá ma ként az (1)–(3) be kez dés sze -
rint azo nos meg je lö lé sû ha tá ro za to kat arab szám mal,
éven ként egy tõl kez dõ dõ en, köz zé té te lük sor rend je sze rint 
foly ta tó la go san kell szá moz ni.

(5) A ha tá ro za tok meg je lö lé sé ben az egyes ele mek közé 
kö tõ je let kell ten ni.



3.  §

(1) Az egye di ügy ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok meg -
je lö lé sé ben sorrendben

a) a ha tá ro za tot hozó bí ró sá got,
b) a jog te rü le tet,
c) a ha tá ro zat ho za tal évét és
d) a ha tá ro zat sor szá mát

kell fel tün tet ni.

(2) A jog egy sé gi ha tá ro za tok meg je lö lé sé ben sor rend ben
a) a „JE” je lö lést,
b) a jog te rü le tet,
c) a ha tá ro zat ho za tal évét és
d) a ha tá ro zat sor szá mát

kell fel tün tet ni az zal, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
jelölésében „/” jel lel el vá laszt va több jog te rü let is fel tün -
tet he tõ.

(3) Az elvi bí ró sá gi ha tá ro zat meg je lö lé sé ben sor rend -
ben

a) az „E” je lö lést,
b) a jog te rü le tet,
c) a ha tá ro zat ho za tal évét és
d) a ha tá ro zat sor szá mát

kell fel tün tet ni.

(4) A kol lé gi u mi vé le mé nyek meg je lö lé sé ben sor rend ben
a) a ha tá ro za tot hozó bí ró sá got,
b) a „KV” je lö lést,
c) a jog te rü le tet,
d) a ha tá ro zat ho za tal évét és
e) a ha tá ro zat sor szá mát

kell fel tün tet ni.

4.  §

(1) A pol gá ri jogi tár gyú elvi dön té se ket PED-sor szám
meg je lö lés sel kell meg je löl ni.

(2) A pol gá ri jogi és gaz da sá gi jogi tár gyú elvi dön té se -
ket PED-GED-sor szám meg je lö lés sel kell megjelölni.

(3) A bün te tõ jo gi tár gyú elvi dön té se ket BED-sor szám
meg je lö lés sel kell megjelölni.

5.  §

(1) A pol gá ri jogi tár gyú kol lé gi u mi ál lás fog la lá so kat
PK-sor szám meg je lö lés sel kell megjelölni.

(2) A gaz da sá gi jogi tár gyú kol lé gi u mi ál lás fog la lá so kat 
GK-sor szám meg je lö lés sel kell megjelölni.

(3) A mun ka jo gi tár gyú kol lé gi u mi ál lás fog la lá so kat
MK-sor szám meg je lö lés sel kell megjelölni.

(4) A köz igaz ga tá si jogi tár gyú kol lé gi u mi ál lás fog la lá -
so kat KK-sor szám meg je lö lés sel kell megjelölni.

(5) A bün te tõ jo gi tár gyú kol lé gi u mi ál lás fog la lá so kat
BK-sor szám meg je lö lés sel kell meg je löl ni.

(6) A kol lé gi u mi ál lás fog la lás meg je lö lé sé ben, „/” jel lel 
el vá laszt va több kol lé gi um is fel tün tet he tõ.

6.  §

(1) A köz zé tett elvi dön té sek és kol lé gi u mi ál lás fog la lá -
sok ese té ben – az azok meg je lö lé sé re irány adó sza bá lyok
sze rint – fel kell tün tet ni az azok al kal maz ha tó sá gát érin tõ
bí ró sá gi ha tá ro za tok meg je lö lé sét is.

(2) A ki ja ví tott vagy ki egé szí tett, köz zé tett bí ró sá gi ha -
tá ro zat meg je lö lé sé ben fel kell tün tet ni a ki ja ví tás, ki egé -
szí tés té nyét.

(3) A tö rölt ha tá ro zat meg je lö lé sé ben fel kell tün tet ni a
tör lés té nyét.

7.  §

E ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A pénzügyminiszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti

miniszter
9/2007. (V. 31.) PM–IRM

együttes rendelete

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól

és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett
más módon való rögzítésének szabályairól  szóló

17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
604.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – , a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 2.  §-ának d) pont já ban, illetve az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának h) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren del jük el:
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1.  §

A pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha -
tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo mo -
zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don való
rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM
együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 9.  §-a a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi
XIX. tör vény 5.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján fel -
tar tóz ta tott és elõ ál lí tott el kö ve tõt a fel tar tóz ta tás, illetve
az elõ ál lí tás kez de té tõl meg il le ti a vé de lem hez való jog.”

2.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § A fog va tar tás el ren de lé sét köve tõen – a 9.  §

(4) be kez dé se ese tén a fel tar tóz ta tás tól, il le tõ leg az elõ ál lí -
tás tól kez dõ dõ en – a gya nú sí tott elsõ ki hall ga tá sa elõtt
 biztosítani kell, hogy vé dõt ha tal maz has son meg.”

3.  §

Az R. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a cím zett olyan ál lam te rü le tén la kik, illetve tar -
tóz ko dik, amellyel a Ma gyar Köz tár sa ság nak van jog se -
gély szer zõ dé se, a ha tá ro zat és más hi va ta los irat kéz be sí té -
se so rán esze rint kell el jár ni.”

4.  §

Az R. 59.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A gya nú sí tott õri zet be vé te lé re ak kor ke rül het sor,
ha a ren del ke zés re álló ada tok alap ján elõ ze tes le tar tóz ta -
tá sá nak el ren de lé se, il le tõ leg – a Be. 517.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén –
bí ró ság elé ál lí tá sa va ló szí nû sít he tõ.

(2) Az õri zet be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat nak a Be.
169.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül tar -
tal maz nia kell a gya nú sí tott nak a Be. 117.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyi ada ta it, az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás va ló szí nû el ren de lé sé nek a Be. 129.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott okát, illetve azt, hogy a
Be. 517.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a gya nú sí tott bí ró -
ság elé ál lí tá sa va ló szí nû sít he tõ. A ha tá ro zat nak tar tal maz -
nia kell to váb bá a fog va tar tás he lyét, az el ren de lést köz -
vet le nül meg elõ zõ fog va tar tás jog cí mét és annak kez dõ

idõ pont ját, valamint az õri zet be vé tel kez de té nek és le jár -
tá nak idõ pont ját (nap, óra). A ha tá ro zat in do ko lá sá ban le
kell írni a gya nú sí tás alap já ul szol gá ló cse lek mény lé nye -
gét, és az õri zet be vé telt meg ala po zó té nye ket, kö rül mé -
nye ket.”

5.  §

Az R. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„60.  § (1) A gya nú sí tot tat nyi lat koz tat ni kell a ha tá ro zat

ki hir de té se kor ar ról, hogy õri zet be vé te lé rõl kit kí ván ér te -
sí te ni.

(2) A fog va tar tott ál tal meg je lölt hoz zá tar to zó ér te sí té -
sé nek idõ pont já ról és mód já ról, illetve az ér te sí tés el ma ra -
dá sá nak oká ról a fog va tar tás alap já ul szol gá ló el já rást
foly ta tó szerv kép vi se lõ je fel jegy zést ké szít, ame lyet a
fog va tar tást fo ga na to sí tó szerv ren del ke zé sé re bo csát.”

6.  §

Az R. 131.  §-a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az (1)–(6) be kez dés ren del ke zé se it a gya nú sí tott és 

a védõ te kin te té ben ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a nyo -
mo zás meg szün te té se ese tén is.”

7.  §

Az R. 135.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„135.  § A pa naszt írás ban vagy szó ban le het elõ ter jesz -

te ni. A szó ban elõ ter jesz tett pa naszt jegy zõ könyv be kell
fog lal ni.”

8.  §

Az R. 136.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„136.  § A nyo mo zás so rán a pa naszt a ha tá ro za tot hozó,

az in téz ke dést fo ga na to sí tó, il le tõ leg az in téz ke dést el mu -
lasz tó nyo mo zó szerv nél cél sze rû elõ ter jesz te ni.”

9.  §

Az R. 159.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Csak a men tel mi jog fel füg gesz té se után, il le tõ leg
az arra jo go sult elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val in dít ha tó bün te -
tõ el já rás:

a) az or szág gyû lé si kép vi se lõ, az euró pai par la men ti
kép vi se lõ, az alkot mány bíró, az ál lam pol gá ri jo gok or -
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szág gyû lé si biz to sa és ál ta lá nos he lyet te se, a ki sebb sé gi
jo gok or szág gyû lé si biz to sa, az adat vé del mi biz to s,
az  Állami Szám ve võ szék el nö ke és al el nö kei, a hi va tá sos
bíró és az ügyész ellen,

b) az or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás ra je lölt ként
iga zolt sze mély ellen [az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló 1990. évi LV. tör vény 7.  § (2) be kez dés].”

10.  §

Az R. 165.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Bel -
ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
tal nak” szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va tal nak” szö veg lép.

11.  §

Az R. 167.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„167.  § (1) A nem ma gyar ál lam pol gár gya nú sí tott kén ti
vagy ta nú kén ti ki hall ga tá sá ról az ál lam pol gár sá ga – ha az
érin tett több ál lam ál lam pol gá ra, az ál ta la meg je lölt ál lam -
pol gár sá ga – sze rint ille té kes kül kép vi se le tet a nyo mo zó
szerv a Kül ügy mi nisz té ri u mon ke resz tül ak kor ér te sí ti, ha
az ér te sí tést az érin tett kéri.”

12.  §

Az R. 168.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„168.  § Ha a nem ma gyar ál lam pol gár gya nú sí tott tar -

tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik vagy le te le pe dett,
illetve be ván do rolt jog ál lá sú, a bün te tõ el já rás meg in dí tá -
sá ról a nyo mo zó szerv kö te les ér te sí te ni a BÁH-nak a nem
ma gyar ál lam pol gár ma gyar or szá gi szál lás he lye, illetve
lak he lye sze rint ille té kes ha tó sá gát is.”

13.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel –
2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 12.  §-a 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
25.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ ,illetve je len tés be” szö -
veg rész, az R. 28.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ , illetve je -
len tés” szö veg rész, az R. 44.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„vagy je len tés” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
pénz ügy mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
44/2007. (V. 31.) OGY

határozata

az állampolgári jogok országgyûlési biztosának
és általános helyettesének 2006. évi tevékenységérõl

szóló beszámoló elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû -
lé si biz to sá nak és ál ta lá nos he lyet te sé nek te vé keny sé gé rõl
szóló be szá mo lót el fo gad ja.

2. Az Or szág gyû lés is mét fel ké ri a Kor mányt, te gye
meg a szük sé ges in téz ke dé se ket az Or szág gyû lé si Biz to s
Hi va ta la ál tal hasz nált szék ház jogi hely ze té nek ren de zé se
ér de ké ben.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
45/2007. (V. 31.) OGY

határozata

az adatvédelmi biztos 2006. évi tevékenységérõl szóló
beszámoló elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés az adat vé del mi biz to s te vé keny sé gé -
rõl szóló be szá mo lót el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta 
el. A be szá mo ló anya gát a Ma gyar Köz löny 2007. évi 67. szá má nak II. kö te te
CD-n tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak (te le fon:
266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62,
Pf. 357).

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 14-i ülés nap ján fo gad ta
el. A be szá mo ló anya gát a Ma gyar Köz löny 2007. évi 67. szá má nak II. kö te te
CD-n tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak (te le fon:
266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62,
Pf. 357).
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Az Országgyûlés
46/2007. (V. 31.) OGY

határozata

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési
biztosának 2006. évi tevékenységérõl szóló beszámoló

elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok
or szág gyû lé si biz to sá nak te vé keny sé gé rõl szóló beszá -
molót el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
47/2007. (V. 31.) OGY

határozata

a „Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032**

Az Or szág gyû lés
– te kin tet tel arra, hogy a gyer mek vál la lás az egész tár -

sa da lom szá má ra ér ték, a gyer mek fel ne ve lé se olyan költ -
sé ge ket és ál do zat vál la lást je len t, amely anya gi és er köl csi
el is me rést ér de mel,

– ki emel ve, hogy a gyer mek kü lön le ges vé del met él -
vez, amely nek ér de ké ben min den esz köz zel biz to sí ta ni
kell a gyer mek jo gát olyan élet szín vo nal hoz, amely le he tõ -
vé te szi kel lõ tes ti, szel lem i, lel ki, er köl csi és tár sa dal mi
fej lõ dé sét,

– el is mer ve, hogy az el té rõ hely ze tû tár sa dal mi cso por -
tok, valamint a kü lön bö zõ ge ne rá ci ók kö zöt ti szo li da ri tás
nél kü löz he tet len a gyer me kek jö võ jé nek biz to sí tá sá ban,

– el is mer ve, hogy a gaz da sá gi fej lõ dés alap ja a fenn -
tart ha tó tár sa dal mi fej lõ dés, az egész sé ges, össze tar to zó,
bé kés tár sa da lom, amely nek alap ja it a gyer me kek kö ré ben
kell meg épí te ni, a szo li da ri tás erõ sí té sé vel,

– ki emel ve, hogy a gyer me kek esé lye i nek nö ve lé se és a 
gyer mek sze gény ség vissza szo rí tá sa a tár sa da lom, az ál -
lam i és ön kor mány za ti szer vek, valamint a ci vil szer ve zõ -
dé sek kö zös ér dek e, fel ada ta és fe le lõs sé ge,

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 14-i ülés nap ján fo gad ta
el. A be szá mo ló anya gát a Ma gyar Köz löny 2007. évi 67. szá má nak II. kö te te
CD-n tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak (te le fon:
266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62,
Pf. 357).

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

– fel is mer ve azt, hogy a gyer mek sze gény ség el le ni
küz de lem leg ha té ko nyabb mód ja a gyer mek sze gény ség
ki ala ku lá sá nak meg elõ zé se, amely nek ér de ké ben a je len -
le gi nél ha té ko nyabb in téz ke dé sek re van szük ség,

– figye lembe véve, hogy Ma gyar or szág az UNICEF
gyer mek sze gény sé get vizs gá ló fel mé ré se alap ján a 26 or -
szág kö zül a 19. he lyen áll,

– figye lembe véve azo kat a sta tisz ti kai ada to kat, ame -
lyek iga zol ják, hogy Ma gyar or szá gon – 2006 de cem be ré -
ben – 2 064 793 18 éven alu li el tar tott gyer mek élt, és hogy 
a gyer me ket ne ve lõ ház tar tá sok a töb bi ek nél szegé -
nyebbek,

– ész lel ve, hogy az Or szág gyû lés ben kép vi se let tel ren -
del ke zõ pár tok mind egyi ke egy for mán fon tos nak és sür ge -
tõ nek ne vez te a gyer mek sze gény ség vissza szo rí tá sá nak
össz tár sa dal mi ügyét,

– fel is mer ve, hogy a gyer mek sze gény ség csök ken té se
ér de ké ben át fo gó, min den ága zat ra ki ter je dõ in téz ke dé -
sek re van szük ség,

– ele get téve a Ma gyar Köz tár sa ság kö te le zett ség vál la -
lá sa i nak, a nem zet kö zi egyez mé nyek nek és aján lá sok nak,
így kü lö nö sen az ENSZ Mil len ni u mi Fej lesz té si Cé lok ban
meg ha tá ro zott vál la lá sok ra, valamint a Gyer mek jo ga i ról
 szóló, New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez -
mény re és az ENSZ Gyer mek i Jo gok Bi zott sá gá nak a
 Magyar Köz tár sa ság Elsõ Kor mány za ti Je len té sé hez fû -
zött Aján lá sa i ra (1998), valamint a Má so dik és Har ma dik
Kor mány za ti Je len tés hez fû zött Aján lá sa i ra (2006),

a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a ha tá ro zat mel lék le tét
ké pe zõ, 2007–2032 évek re vo nat ko zó „Le gyen jobb a
gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té gi át (a továb biak ban:
Nem ze ti Stra té gia), amely nek cél ja a gyer mek sze gény ség
csök ken té se, a gyer me kek esé lye i nek ja ví tá sa.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a Nem -
zeti Stra té gia alap ján há rom éven te ké szít sen kor mány za ti
cse lek vé si prog ra mot, és eb ben ha tá roz za meg a szük sé ges 
jog sza bá lyi, szak mai, szer ve ze ti fel té te lek ki dol go zá sá nak 
fel ada ta it, fe le lõ se it, köz re mû kö dõ it a ha tár idõk és a szük -
sé ges for rá sok meg je lö lé sé vel. Az elsõ cse lek vé si prog ram 
el ké szí té sé nek ha tár ide je 2007. szep tem ber 1.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a cse lek -
vé si prog ram meg va ló sí tá sa so rán gon dos kod jon az euró -
pai uni ós tag ság gal össze füg gõ ter vek, prog ra mok cél ja i -
nak és be avat ko zá sa i nak meg va ló sí tá sá ról, kü lö nös te kin -
tet tel az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben, en nek ope -
ra tív prog ram ja i ban fog lal tak ra. Tart sa szem elõtt az
állam háztartás egyen sú lyi kö ve tel mé nye it, a ver seny ké -
pes ség és a fog lal koz ta tás fej lesz té sé nek el sõd le ges sé gét.

4. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy há rom -
éven te ér té kel je a Nem ze ti Stra té gi á ban és az adott idõ -
szak ra vo nat ko zó kor mány za ti cse lek vé si prog ram ban
fog lalt fel ada tok vég re haj tá sát, és en nek alap ján dol goz za
ki a kö vet ke zõ kor mány za ti cse lek vé si prog ra mot.

5. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, gon dos kod jon
ar ról, hogy a kor mány za ti dön té sek meg ho za ta la so rán a
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gyer me kek hely ze té nek ja ví tá sa meg ha tá ro zó szem pont
le gyen.

6. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy dol goz za
ki a Nem ze ti Stra té gi á ban meg ha tá ro zott fel ada tok utó kö -
ve té si rend sze rét, to váb bá gon dos kod jon a szo ciá lis szak -
mai és ci vil szer ve ze tek, valamint az egy há zak be vo ná sá -
val a Nem ze ti Stra té gia vég re haj tá sát se gí tõ, kö ve tõ és ér -
té ke lõ mo ni tor ing bi zott ság lét re ho zá sá ról, annak fo lya -
ma tos mû köd te té sé rõl.

7. Az Or szág gyû lés e ha tá ro za tá val fel ké ri a szak mai és 
ci vil szer ve ze te ket, egy há za kat, valamint a he lyi ön kor -
mány za to kat, hogy

a) te gye nek meg min dent a Nem ze ti Stra té gi á ban meg -
fo gal ma zott cé lok meg va ló sí tá sá ért,

b) vál lal ja nak részt a Nem ze ti Stra té gia meg is mer te té -
sé ben és az azt tá mo ga tó szem lé let ki ala kí tá sá ban.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Melléklet
a 47/2007. (V. 31.) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégia, 2007–2032

I. fejezet

A „LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK!” 
NEMZETI STRATÉGIA ALAPELVEI

I. Általános stratégia alapelvek

1. A Nem ze ti Stra té gia in do kolt sá ga

A „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té gia
el in dí tá sá nak há rom fõ in do ka van. Min den sze gény ség
szen ve dést okoz, de a gyer me kek sze gény sé ge el vi sel he -
tet len. A gyer me kek szen ve dé se irán ti tár sa dal mi ér zé -
keny ség fe je zõ dik ki a Ma gyar Or szág gyû lés 1991. évi
LXIV. tör vényében, amely ki hir de ti a Gyer mek jo ga i ról
 szóló ENSZ Egyez ményt. E tör vény sze rint a gyer me ket
ugyan úgy meg il le ti az ENSZ, annak sza ko sí tott in téz mé -
nyei és nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal el fo ga dott nem zet kö -
zi jogi esz kö zök ben rög zí tett va la mennyi em ber i jog, de
ezek ér vé nye sí té sé hez a gyer mek, fi zi kai és szel lem i fej -
let len sé ge  miatt, kü lö nös biz to sí té ko kat és gon do zást igé -
nyel. A gyer mek kü lön le ges vé del met él vez: a ré szes ál la -
mok el is me rik és min den esz köz zel biz to sít ják va la mennyi 
gyer mek nek a jo gát olyan élet szín vo nal hoz, amely le he tõ -
vé te szi kel lõ tes ti, szel lem i, lel ki, er köl csi és tár sa dal mi

fej lõ dé sét. Az e cél ból el fo ga dott tör vényekben figye -
lembe kell ven ni a gyer mek min de nek fe let t álló ér de két.
A Nem ze ti Stra té gia szük sé ges sé gét el sõ sor ban az in do -
kol ja, hogy e tör vénynek meg fele lõen is csök kent se a
gyer me kek és csa lád ja ik nél kü lö zé sét, ja vít sa a gyer me kek 
fej lõ dé si esé lye it. A tör vény min den gyer mek re ki ter jed,
de ér te lem sze rû en azok nak a gyer me kek nek kell pri o ri tást
kap ni uk, akik nek ér de kei a leg job ban sé rül nek, akik nél a
nél kü lö zé sek a leg job ban kor lá toz zák fej lõ dé sü ket.

A Nem ze ti Stra té gia má sik fon tos in do ka a sze gény sé gi
cik lus meg sza kí tá sá nak szük sé ges sé ge. Ez a gyer me kek és 
a tár sa da lom kö zös táv la ti ér dek e. A mai, tu dá son és ver se -
nyen ala pu ló tár sa da lom ban a hát ránnyal in du ló gyer me -
kek sze gény sé ge sú lyo sabb kö vet kez mé nyek kel jár, mint
ko ráb ban. A sze gény gyer mek kor nem csak az anya gi ja -
vak hi á nyát je len ti, ha nem azt is, hogy a gyer me kek elõtt
le zá ród nak azok a le he tõ sé gek, ame lyek ré vén jó eséllyel
kap cso lód nak be a tár sa da lom nagy rend sze re i be, mun ká -
ba, ál lam pol gá ri rész vé tel be, egy ál ta lán: hoz zá jut hat nak a
tisz tes meg él he tés hez. Eh hez szo ro san kap cso ló dik a rend -
sze res pénz ke re sõ fog lal ko zás, a mun ka hi á nya. A ki re -
kesz tõ dés egyik oka az in téz mé nyes is ko lai ne ve lés és ál -
ta lá ban a kép zés hi á nyos sá ga i hoz kap cso ló dik. Ma az ál ta -
lá nos is ko lát be fe je zõk mint egy ne gye de-ötö de funk ci o ná -
lis anal fa bé ta ként hagy ja el az is ko lát. Pi ac ké pes tu dás, a
ver seny be való si ke res be lé pés hez szük sé ges ké pes sé gek
hi á nyá ban sor suk és az õ gyer me ke ik sor sa is meg pe csé te -
lõ dik.

A har ma dik in dok az elsõ ket tõ bõl adó dik. Kö zös ér dek
az or szág fenn tart ha tó gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dé se.
Eh hez a gyer me kek esé lye i nek kö ze lí té se, pi ac- és le he tõ -
leg ver seny ké pes fel ké szült sé gük, mun ká hoz ju tá suk ál ta -
lá nos biz to sí tá sa, a ma nö vek võ tár sa dal mi sza ka dé kok
szû kí té se szük sé ges. A fenn tart ha tó és har mo ni kus gaz da -
sá gi fej lõ dés alap ja a fenn tart ha tó tár sa dal mi fej lõ dés, az
egész sé ges, össze tar to zó, bé kés tár sa da lom.

2. A hosszú távú szem lé let, fo lya ma tos épít ke zés elve:
ge ne rá ci ós stra té gia al ko tá sa

A gyer mek sze gény ség je len tõs mér té kû csök ken té se, a
gyer me kek tel jes tár sa dal mi in teg rá ci ó ja több év ti ze des,
fo lya ma tos erõ fe szí té se ket igé nyel. A prog ram meg va ló -
su lá sá nak csak ak kor le het esé lye, ha az össze füg gõ, egy
irány ba tar tó, egy más ra épü lõ rész fel ada tok, lé pé sek és in -
téz ke dé sek rend szer sze rû vál to zá so kat ké pe sek ge ne rál ni
a gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai és köz szol gá la ti rend -
szer ben. Ezért szük sé ges egy 25 évre  szóló (2007–2032)
ge ne rá ci ós stra té gi át al kot ni, amely nek figye lembe véte -
lével ter mé sze te sen meg kell ha tá roz ni a rö vid és közép -
távú cél ki tû zé se ket, fel ada to kat is.

3. A tár sa dal mi be ágya zott ság elve

A sze gény ség a tár sa dal mi struk tú ra és egyen lõt len ség
ele me. Ér dem le ges, tar tós ered mény sem tü ne ti ke ze lés sel, 
sem egyes – még oly fon tos – ele mek ki emelt ja ví tá sá val
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nem ér he tõ el. A sze gény ség ak kor csök ken het, ha a gaz -
da ság erõ sö dik, a csa lá do kon be lül a fog lal koz ta tás és a jö -
ve del mek nõ nek, és ezzel egy ide jû leg csök ken nek a tár sa -
dal mi és gaz da sá gi egyen lõt len sé gek. A tár sa da lom jobb
in teg rált sá ga, a vá lasz tó vo na lak és szeg re gált ság gyen gü -
lé se a sze gény ség csök ken té sé nek elõ fel té te le is, kö vet -
kez mé nye is. A sze gény ség csök ken té se nem áll szem ben
a gaz da sá gi nö ve ke dé si és ver seny ké pes sé gi cé lok kal, de a 
csök ke nés nem kö vet ke zik be au to ma ti ku san a gaz da sá gi
hely zet ja vu lá sá val. Eh hez a jö ve del mek, tu dás, in for má -
ci ók igaz sá go sabb el osz tá sa, az in téz mé nyes és sze mé lyes
szo ciá lis szol gál ta tá sok ja ví tá sa, a jo gok erõ sí té se szük sé -
ges. A tár sa da lom erõ sö dõ dez in teg rá ló dá sa, szét esé se
egy re job ban ne he zí ti az el len sú lyok mû köd te té sét. Ezért
erõ sí te ni kell az in teg rá ci ót, a tár sa dal mi össze tar to zást, a
kö zös nor mák el fo ga dá sát elõ se gí tõ in téz mé nye ket. Kö zö -
sen el fo ga dott, mé lyen be gyö ke re zõ dõ együtt élé si nor mák 
nél kül a ci vi li zált együtt élés ke rül ve szély be.

4. A gyer me kek min de nek fe let t álló ér de ké nek elve

Alap ve tõ fon tos sá gú, hogy a Nem ze ti Stra té gi á hoz kap -
cso ló dó cse lek vé si prog ra mok, el já rá si ren dek, szer ve ze ti
meg ol dá sok meg ha tá ro zá sá ra a gyer me kek min de nek fe -
let t álló ér de ké nek szem elõtt tar tá sá val ke rül jön sor. Ki zá -
ró lag olyan in téz ke dé sek, meg ol dá si ja vas la tok tá mo gat -
ha tó ak, ame lyek össz hang ban áll nak a gyer mek i jo gok kal,
a gyer me kek min de nek fe let t álló ér de ke i vel.

5. A jó kor mány zás elve

A jó kor mány zás leg fon to sabb alap el ve it nem zet kö zi -
leg el fo ga dott mó don szo ká so san a kö vet ke zõk kel jel lem -
zik: szé les körû rész vé tel; meg egye zés re, kon szen zus ra tö -
rek vés; fe le lõs ség vál la lá sa, fe le lõs ség re von ha tó ság; át -
lát ha tó ság; fo gé kony ság a tör té né sek re; ha tá sos és ha té -
kony mû kö dés; mél tá nyos ság, min den kit át fo gó mû kö dés; 
jog ál la mi ság. Ezek ré vén biz to sít ha tó a kor rup ció mi ni ma -
li zá lá sa, to váb bá az, hogy a dön tés ho zók meg hall ják a ki -
sebb sé gek és a leg se bez he tõb bek hang ját is. A jó kor -
mány zat nem csak a je len, de a jövõ szük ség le tei iránt is
fo gé kony. Ezek az el vek a „Le gyen jobb a gyer me kek -
nek!” Nem ze ti Stra té gi á ban ma xi má li san ér vé nye sí ten -
dõk. Ha a gyer me kek esé lye i ért vál la lan dó tár sa dal mi fe le -
lõs ség ben bi zo nyos szin tû kon szen zus és tá mo ga tott ság
el ér he tõ, ak kor ez le he tõ sé get ad arra, hogy új, ered mé nye -
sebb kor mány zá si gya kor la tok ho no sod ja nak meg. Ezek
al kal ma zá sá val a kor mány zás ha té ko nyab bá vá lik, job ban
át lát ha tó ak a for rá sok, a fel hasz ná lá sok, a költ sé gek és a
hasz nok. Nõ het a kor mány zás ha tá sos sá ga is, ha va ló ban
min den kit át fog a cse lek vés, ha a tár sa dal mi prog ra mo kért
vi se len dõ fe le lõs ség be a kor mány zat min den szin ten be -
von ja a part ne re ket.

6. A tár sa dal mi, he lyi együtt mû kö dés elve

A gyer me kek esé lye i nek nö ve lé se és a gyer mek sze -
gény ség vissza szo rí tá sa a tár sa da lom, az ál lam i és ön kor -

mány za ti szer vek, valamint a ci vil szer ve zõ dé sek kö zös
ér dek e, fel ada ta és fe le lõs sé ge. A Nem ze ti Stra té gi á ban
fog lalt cé lok nem va ló sít ha tó ak meg ezen szer ve ze tek ha -
té kony együtt mû kö dé se nél kül. Mind ezen sze rep lõ ket be
kell von ni a dön té sek be, a vég re haj tá si fel ada tok ba, a mo -
ni to ro zás ba és ér té ke lés be, az utó la gos kö vet kez te té sek le -
vo ná sá ba.

A Nem ze ti Stra té gia si ke ré nek konk rét fel té te le, hogy
min den he lyi kö zös ség fel is mer je en nek élet be vá gó fon -
tos sá gát. Min den he lyi kö zös ség más: a nem ze ti prog ram
szé les ke re te in be lül mind egyik nek ki kell je löl nie sa ját
he lyi pri o ri tá sa it, a kö zös ség gel együtt ki kell dol goz nia a
stra té gi á ba il lesz ke dõ kö zös cé lo kat. Az érin tet tek, azaz a
gyer me kek és szü lõk, pe da gó gu sok, más szak em be rek, to -
váb bá a ci vil szer ve zõ dé sek és az egy há zak kö zöt ti part ne -
ri együtt mû kö dé sek nek ezen a szin ten ki emelt je len tõ sé -
gük van.

A Nem ze ti Stra té gia meg va ló sít ha tó sá gá ban hang sú -
lyos sze re pe van a mé di á nak. A tár sa da lom éle té ben ki -
emel ke dõ funk ci ót be töl tõ in fo-kom mu ni ká ci ós csa tor nák
ese té ben tö re ked ni kell a csa lád ba rát szem lé let meg te rem -
té sé re és a ká ros tar ta lom ki szû ré sé re.

7. A komp le xi tás elve

A gyer mek sze gény ség csök ken té sé hez át fo gó, min den
ága zat ra ki ter je dõ in téz ke dé sek re van szük ség. A Nem ze ti
Stra té gia nem egyes ki emelt rész te rü le tek fej lõ dé sét se gí ti
elõ, ha nem mind azt, ami a gyer me kek min de nek fe let t való 
ér de két szol gál ja. Eh hez a már lé te zõ és a még ez tán in du ló 
prog ra mo kat össze kell han gol ni te le pü lé se ken be lül is, a
kis tér sé ge ken be lül is, az or szág szint jén is. Mind ezen
szin te ken, valamint az egyes rész te rü le te ken (kü lö nö sen
fog lal koz ta tás, bér po li ti ka, ok ta tás, la kás ügy, egész ség -
ügy, szo ciá lis és gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál -
ta tá sok) egy más sal össz hang ban álló, egy más ra épü lõ in -
téz ke dé sek nek kell szü let ni ük.

8. Az át lát ha tó ság és el len õriz he tõ ség elve

A Nem ze ti Stra té gia meg va ló su lá sa ér de ké ben ki kell
dol goz ni az ab ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá nak szá -
mon kér he tõ sé gé hez, el len õriz he tõ sé gé hez szük sé ges kri -
té ri u mo kat, in di ká to ro kat. A Nem ze ti Stra té gia alap ján
– az Euró pai Unió nyi tott ko or di ná ci ós el já rá sai so rán szo -
ká so san – lét re jö võ mo ni tor ing bi zott ság fo lya ma to san kö -
ve ti és ér té ke li a gyer mek sze gény ség fel szá mo lá sa ér de ké -
ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá nak eredmé -
nyeit, ha tá sa it. A kor mány zat a füg get len ér té ke lést vég -
zõk szá má ra az in di ká to rok kép zé sé hez szük sé ges in for -
má ci ó kat biz to sít ja.

II. A gyermekek helyzetével összefüggõ speciális
alapelvek

1. A pre ven ció elve

A gyer mek sze gény ség el le ni küz de lem leg ha té ko nyabb 
mód ja a gyer mek sze gény ség ki ala ku lá sá nak meg elõ zé se.
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A Nem ze ti Stra té gia en nek ér de ké ben egy részt olyan in -
téz mé nyek és szol gál ta tá sok mû köd te té sét szor gal maz za,
ame lyek a gyer mek meg szü le té sé nek pil la na tá tól se gí te -
nek az esé lyek ja ví tá sá ban (ko rai kész ség- és ké pes ség fej -
lesz tés). Más részt, fel is mer ve, hogy a gyer mek sze gény ség 
és a csa lá dok hely ze te (szü lõk fog lal koz ta tott sá ga, jö ve -
del mi hely ze te, la kás kö rül mé nyek stb.) nem vá laszt ha tó el 
egy más tól, tö rek szik a csa lá dok hely zet rom lá sá nak (pl. la -
kás vesz tés) meg elõ zé sé re, a mun ka el vesz té sé nek meg elõ -
zé sé re, a mun kán be lü li jobb hely ze tek (szü lõk jobb tá jé -
ko zott sá ga, kép zett sé ge, fog lal koz ta tott sá ga, jobb mun ka,
jobb ke re set) el éré sé nek elõ se gí té sé re. A pre ven ci ó nak ki
kell ter jed nie a kü lön bö zõ füg gõ sé get oko zó be teg sé gek
ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sé re, és a ki ala kult szen ve dély be -
teg sé gek (pl. ká bí tó szer, al ko hol, do hány zás, já ték szen ve -
dély stb.) gyó gyí tá sá ra is.

2. A gyer mek ér dek min dent át ha tó elv ként ke ze lé sé nek
elve

A gyer mek sze gény ség fel szá mo lá sá ban köz re mû kö dõ
szer vek nek és sze mé lyek nek min den dön té sük, in téz ke dé -
sük meg ho za ta la so rán ügyel ni ük kell arra, hogy az sem
köz vet le nül, sem köz ve tet ten ne ke rül jön el len tét be a
gyer me kek ér de ké vel. Az ál lam szint jén szer ve ze ti leg is
biz to sí ta ni kell a gyer me kek ér de ké nek pri o ri tá sát pél dá ul
az zal, hogy a gyer mek sze gény ség ügye ki emelt mér le ge lé -
si szem pont le gyen min den kor mány za ti dön tés ese té ben.

3. A fo ko za tos ság, valamint a leg hát rá nyo sabb hely zet -
ben lé võk fo ko zott vé del mé nek elve

A ren del ke zés re álló for rá sok min dig vé ge sek, ezért
cse lek vé si pri o ri tá so kat kell ki je löl ni. A pri o ri tá sok a meg -
va ló sult cé lok, illetve a vál to zá sok függ vé nyé ben mó do -
sít ha tók. A köz pén zek fel hasz ná lá sá ban je len leg el sõbb sé -
get kell biz to sí ta ni a szél sõ sé ges sze gény ség meg szün te té -
sé nek, a leg rosszabb hely ze tû ek se gí té sé nek. Ezen be lül is
cél sze rû a meg va ló sí tás so rán a fo ko za tos ság el ve it ki dol -
goz ni. Ugyan csak el sõbb sé get kell már az in du lás kor biz -
to sí ta ni azok nak a – kez det ben több nyi re ke vés sé for rás -
igé nyes – kez de mé nye zé sek nek, ame lyek hosszabb tá von
mul tip li ká ci ós ha tá sú ak, és hoz zá já rul nak a szegénység-
 átörökítés bû vös kö ré nek meg sza kí tá sá hoz (pl. kép zõk
kép zé se).

4. Az egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés elve

A gyer mek sze gény ség csök ken té sé nek lé nye ges ele me,
hogy a gyer me kek la kó he lyük tõl füg get le nül hoz zá jus sa -
nak a szol gál ta tá sok hoz. A Nem ze ti Stra té gia egyik fon tos
cél ki tû zé se, hogy meg fe le lõ szol gál ta tá sok kal és fej lesz té -
sek kel csök kent se az egész ség ügyi, ok ta tá si, szo ciá lis,
gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok hoz és in téz mé nyek hez
való hoz zá fé ré si egyen lõt len sé ge ket, és biz to sít sa ezek ben 
a ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny ség alap ve tõ fel té te -
le it. A kö ze lí tés ben fon tos sze re pe van a kö zös sé gi és sze -
mé lyes se gí tõ szol gál ta tá sok ki emelt fej lesz té sé nek. Ki -

eme len dõ, hogy a pénz be li vagy ter mé szet ben nyúj tott el -
lá tá sok ha té kony sá ga je len tõ sen ja vul hat, ha ezek hez jó
szín vo na lú szol gál ta tá sok kap cso lód nak.

II. fejezet

A GYERMEKES CSALÁDOK HAZAI HELYZETE,
A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI

1. A csa lá dok jö ve del mei, anya gi kö rül mé nyei

Ma gyar or szá gon 2005-ben 2 064 793 18 éven alu li el -
tar tott gyer mek élt. A gyer me kes csa lá dok a töb bi ek nél
sze gé nyeb bek. Az össz la kos ság ból 12 szá za lék, a gyer me -
kek kö zül 19 szá za lék, 420 ezer gyer mek élt egy szé les
kör ben el fo ga dott sze gény sé gi kü szöb alatt. (Ez a kü szöb a 
fo gyasz tá si egy ség re szá mí tott, ún. ek vi va lens jö ve de lem
kö zép sõ ér té ké nek 60 szá za lé ka alat ti ér ték.) En nél ma ga -
sabb az egy fõre szá mí tott nyug díj mi ni mum, amely se -
gély kü szöb ként mû kö dött 2005-ig, ezen szint alatt vol tak
jo go sul tak a gyer me kek rend sze res ne ve lé si tá mo ga tás ra.
Eb ben az el lá tás ban 650 ezer gyer mek ré sze sült. En nél is
ma ga sabb a KSH ál tal szá mí tott lét mi ni mum, amely a sze -
gény ség tár sa dal mi lag el fo gad ha tó szint jét kí ván ja meg -
húz ni. A lét mi ni mum alatt 2004-ben a la kos ság 28 szá za lé -
ka, a gyer me kek 40 szá za lé ka, azaz 850 ezer gyer mek élt.
2005 óta, a több szö ri jog sza bály- és fel té tel vál toz ta tá sok
 miatt ez a szám fo ko za to san csök ken.

A gyer me kes csa lá dok sze gény sé ge el sõ sor ban a gyer -
me kek lé té vel, az eb bõl adó dó rosszabb ak ti vi tá si aránnyal 
függ össze, s a gyer me kek szá ma sze rint dif fe ren ci á ló dik.
Az egy gyer me ket ne ve lõ csa lá dok sze gény sé gi ará nya
még nagy já ból meg egye zik a gyer me ket nem ne ve lõ ké vel. 
A prob lé ma a két gyer me ke sek nél kez dõ dik: az õ sze gény -
sé gi ará nyuk jó 70 szá za lék kal ma ga sabb, mint az egy -
gyer me ke se ké. Az erõs sze gény sé gi tö rés vo nal – a leg több 
euró pai or szág hoz ha son ló an – a há rom gyer me ke sek nél
hú zó dik. A 3 és több gyer me ke sek sze gény sé gi ará nya az
egy gyer me ke se ké nek há rom és fél sze re se. A nagy csa lá do -
sok 60 szá za lé ka egy ben a lét mi ni mum alatt él. Igaz, a
nagy csa lá do sok csak az összes csa lád 4 szá za lé ka. Ám
ezek ben a csa lá dok ban él a gyer me kek 25 szá za lé ka. A
sze gény gyer me kek kö zött a nagy csa lád ban élõk ará nya
45 szá za lék.

1. tábla

A gyermekes családok szegénységi arányai,
2004: meghatározott küszöbök alatt élõk százaléka

Kö zép sõ jö ve de -
lem 60 szá za lé ka

alatt, %

KSH ál tal szá mí -
tott lét mi ni mum

alatt, %

Összes ház tar tás 14 28
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Kö zép sõ jö ve de -
lem 60 szá za lé ka

alatt, %

KSH ál tal szá mí -
tott lét mi ni mum

alatt, %

Összes gyer me kes ház tar tás 19 41

Eb bõl:

1 gyer mek van 11 29

2 gyer mek van 19 34

3 vagy több gyer mek van 36 60

For rás: TÁRKI Mo ni tor vizs gá lat 2005, KSH Lét mi ni -
mum: KSH Ház tar tá si költ ség ve té si fel vé tel 2004 és sa ját
szá mí tá sok.

Meg jegy zés: az ek vi va lens, azaz a gyer me kek szá mát
figye lembe vevõ me di án jö ve de lem 60%-a a sze gény sé gi
kü szöb. (OECD1 ská la)

A jö ve del mek egyen lõt len el osz tá sa azt is je len ti, hogy
a gyer me kes csa lá dok ban élõk 32 szá za lé ka a leg ki sebb jö -
ve del mû ötöd ben él, és csak 12 szá za lé kuk jut el a leg ma -
ga sabb jö ve del mi ötö dig. Ha csak a gyer me ke ket néz zük,
az ará nyok még szél sõ sé ge seb bek: a gyer me kek 60 szá za -
lé ka él a két alsó ötöd ben, a leg sze gé nyeb bek kö zött.

A sze gény ség te hát elsõ ren den jól ér zé kel he tõ jö ve de -
lem hi ány, amely a 2, de fõ ként a 3 és több gyer me ke sek
csa lád ja i ban vá lik sú lyos sá. A 2 gyer me ket ne ve lõ csa lá -
dok ban a gyer me kek har ma dá nál, a na gyobb csa lá dok ban
élõk nek a több sé gé nél jel lem zõ a töb bé-ke vés bé sú lyos
szû köl kö dés. A pénz gyak ran a hó nap vége elõtt ki fogy,
szá mos lét fon tos sá gú szük ség let re, pél dá ul gyógy szer re, a
gyer me ke sek nél gyak ran nem jut. A la kást ve szé lyez te tõ
adós sá gok hal mo zód nak. Az éle tet gaz da gí tó ele mek szin -
te mind hi á nyoz nak, a sze gény gyer me kek négy ötö de pél -
dá ul soha nem jut el nya ral ni.

A gyer me kes csa lá dok át la go san ugyan jobb la kás kö -
rül mé nyek kö zött él nek, mint a la kos ság egé sze, a gyer me -
ket ne ve lõ sze gé nyek je len tõs ré szé nek la kás hely ze te
azon ban rossz. A gyer me ket ne ve lõ sze gé nyek nél min den
ne gye dik la ká sá ból hi ány zik a ben ti WC és nincs für dõ -
szo ba, min den ötö dik ben nincs fo lyó víz, két har ma duk ha -
gyo má nyos fû té sû la kás ban la kik. A csa lád fenn tar tá sa so -
kak nál gond. 2005-ben köz el 40 000 gáz órát, több mint
60 000 vil lany órát kap csol tak ki. Fel te he tõ, hogy kö zü lük
arány ta la nul sok a gyer me kes csa lád, azaz 100 kö zül akár
3–4 gyer me kes csa lád is köz mû nél kül ma rad ha tott. Az
ela dó so dás – az adós ság ke ze lés és a las san ter je dõ kár tyás
le ol va sók el le né re – nö vek võ ve szély. Mint hogy a la kás re -
zsi költ sé gek nö ve ke dé se vár ha tó, to vább ra is fe nye ge tõ
ve szély a la kás el vesz té se, amit gya kor ta a csa lád szét esé -
se, a gyer me kek in té ze ti el he lye zé se kö vet. A je len le gi
egyet len pre ven ci ós esz köz az adós ság ke ze lés, az egyet len 
– jo gi lag nem ga ran tált – las sí tó esz köz a ki la kol ta tá sok
téli mo ra tó ri u ma. Ezért a biz ton sá gos lak ha tás hi á nya fo -
lya ma to san szo ron gat ja a csa lá dok tíz ez re it.

2. A sze gény né pes ség jel lem zõi

A sze gény ség hez ve ze tõ fõbb tár sa dal mi té nye zõk – az
egész né pes ség kö ré ben – az ala csony ak ti vi tá si arány és a
ma gas mun ka nél kü li ség; az ala csony is ko lai vég zett ség,
illetve a szak kép zett ség hi á nya; a „rossz” la kó hely, azaz
kis te le pü lés, de presszi ós tér ség; rossz egész sé gi ál la pot,
fo gya té kos ság gal élés; a roma né pes ség hez tar to zás.
Ugyan ezek a té nye zõk jel lem zik a gyer me kek sze gény sé -
gét. Azaz a gyer me ke ket kü lö nö sen sújt ja, ha szü le ik ta nu -
lat la nok, ha mun ka nél kü li ek, ha kis fal vak ban él nek, ha
ro mák. Rossz a hely ze tük azok nak a gyer me kek nek is, aki -
ket egye dül élõ szü lõ ne ve l, vagy akik nél fo gya té kos ság -
gal él va la ki a csa lád ban – le gyen az szü lõ vagy gyer mek.

A ház tar tás fõk kö zött a ke re sõk ará nya csak ki csit ked -
ve zõbb a ki sebb, mint a 3 vagy több gyer me ket ne ve lõ csa -
lá dok ban: az összes gyer me kes csa lád 75, a 3 és több gyer -
me kes csa lá dok 71 szá za lé ká ban volt ak tív ke re sõ
2003-ban. Na gyobb prob lé mát je len t, hogy a na gyobb csa -
lá dok ban – rész ben, mert a több gyer mek kel sok a mun ka,
s ez ne he zí ti a má so dik szü lõ mun ka vál la lá sát, rész ben
mert több gyer mek nél ne héz a nap köz be ni in téz mé nyi el -
he lye zés – sok kal rit kább a má so dik ke re sõ, sok kal több a
mun ka nél kü li. Így két sze res oka van rossz jö ve del mi hely -
ze tük nek. A mun ká val szer zett for rá sok a gyer me kek szá -
má val csök ken nek, a gyer me kek kel kap cso la tos ki adá sok
pe dig a gyer mek szám mal sok kal na gyobb összeg gel nõ -
nek, mint a csa lá di pót lék vagy más gyer mek el lá tá sok.
Mint hogy a csa lá di pót lék egy-egy gyer mek el tar tá si költ -
sé ge i nek (lét mi ni mu má nak) egy har ma dát sem fe de zi,
min den egyes to váb bi gyer mek kel je len tõ sen nõ a kü lönb -
ség a meg él he tés hez szük sé ges és a ren del ke zés re álló
összeg kö zött.

A gyer me kes sze gé nyek ház tar tá sa i nak 86%-ában a
ház tar tás fõ nek nincs kö zép fo kú vég zett sé ge sem, köz el
40%-uk ese té ben egyet len ak tív sze mély sincs a ház tar tás -
ban. A gyer mek szá mon túl az is szá mít, hogy van-e a csa -
lád ban kis gyer mek. Ha az egyik szü lõ (több nyi re az anya)
gye sen vagy gye ten van, ak kor ez je len tõ sen nö ve li a sze -
gény sé gi koc ká za tot. (A gyed nek nincs ilyen ha tá sa.) A
sze gény gyer mek kor kü lö nös prob lé má ja, a na gyon sze gé -
nyek szo ci a li zá ci ó já nak egyik meg ha tá ro zó ele me az,
hogy las san a har ma dik ge ne rá ció nõ fel úgy, hogy szü le i -
nek, sõt, szû kebb-tá gabb kör nye ze té ben sen ki nek nincs
rend sze res mun ká ja.

2. tábla

A szegénység néhány tényezõjének jelentõsége:
százalékos arányok az adott csoporton belül

Olyan ház tar tá sok ban élõk szá za lé -
kos ará nya, ahol...

Összes
ház tar tás

Gyer me kes 
háztar -
tások

Gyer me kes
sze gény
háztar -
tások

a ház tar tás fõ nek nincs kö zép -
fo kú vég zett sé ge

59 60 86
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Olyan ház tar tá sok ban élõk szá za lé -
kos ará nya, ahol...

Összes
ház tar tás

Gyer me kes 
háztar -
tások

Gyer me kes
sze gény
háztar -
tások

a ház tar tás ban nincs ak tív
 keresõ

26 10 37

van mun ka nél kü li 12 16 43

van gye den, gye sen, gye ten
levõ sze mély

14 27 42

For rás: KSH Ház tar tá si költ ség ve té si fel vé tel 2004.

Fon tos sze gény sé gi koc ká za tot je len t a la kó hely, a ré gió 
vagy a te le pü lés. Az össz la kos ság jö ve del mi hely ze té ben
és sze gény sé gi koc ká za tá ban mu tat ko zó re gi o ná lis kü -
lönb sé gek a gyer me kes ház tar tá sok ban élõk ese té ben is ér -
vé nye sül nek. Az or szá gos sze gény sé gi arányt 1-nek te -
kint ve, a sze gény sé gi koc ká zat ki ug ró an ma gas az
észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban élõk ese té ben, ré gi ós át lag -
ban 1,8-sze res, a gyer me ke sek ese té ben két sze res. Az
Észak-Al föl dön élõk sze gény sé gi koc ká za ta szin tén át lag
fö löt ti. A má sik vég le tet Bu da pest kép vi se li 0,4-es sze -
gény sé gi koc ká za ti va ló szí nû ség gel. A vá ros-fa lu lej tõ eh -
hez kö ze lí tõ en nagy, 0,4 és 1,5 kö zött mo zog. Az összes
sze gény több mint fele, a gyer me ket ne ve lõ sze gé nyek
55 szá za lé ka fal vak ban él.

A sze gény ség és be teg ség szám ta lan mó don össze függ.
A sze gé nyek be te geb bek és ko ráb ban hal nak. Ez a ten den -
cia rom la ni lát szik. A ha lá lo zá si olló 1988 óta úgy nyílt
szét, hogy míg a jobb hely ze tû ek élet esé lyei to vább ja vul -
tak, ad dig a leg ala cso nyabb vég zett sé gû e ké szig ni fi kán -
san rom lot tak. Nem tör tént ed dig szisz te ma ti kus adat gyûj -
tés ar ról, mi ként függ össze a gyer me kek egész sé gi ál la po -
ta tár sa dal mi hely ze tük kel. A Gyer mek sze gény ség el le ni
Nem ze ti Prog ram (rö vid távú prog ram) cél já ra ké szült egy
adat fel dol go zás, mely a szü lõk egész sé gi ál la po tá nak és
tár sa dal mi hely ze té nek össze füg gé sét vizs gál ta. Min den
vizs gált be teg ség vagy ál la pot szo ro sabb vagy la zább, de
szin te min dig szig ni fi káns kap cso la tot mu ta tott a sze gény -
ség gel össze füg gõ szo ci o ló gi ai vál to zók kal, azaz a jö ve -
de lem mel, is ko lai vég zett ség gel, te le pü lé si lej tõ vel, a
roma et ni kum hoz tar to zás sal. Mind ezek mel lett – ed dig
nem sej tett mó don – a gyer me kek szá ma is össze függ a
szü lõ egész sé gi ál la po tá val. A gyer me kek nem vé de nek
meg a stresszek kel és az ezek bõl adó dó be teg sé gek kel
szem ben. Szá mos vizs gált be teg ség ese té ben a na gyobb
gyer mek szá mú csa lá dok ban na gyobb a be te gek ará nya,
még ak kor is, ha fon tos egyéb fel té te lek, pél dá ul a szü lõ
jö ve del me vagy is ko lai vég zett sé ge azo no sak.

Kü lö nö sen sú lyos hely zet ben van nak a roma csa lá dok
gyer me kei. Igaz, a sze gény ség nem roma kér dés: a sze -
gény gyer me kek mint egy két har ma da, a leg sze gé nyeb bek
fele nem roma. Más ként: több a nem-ro ma sze gény gyer -
mek, mint a roma, de a roma gyer me kek kö zött sok kal na -
gyobb a sze gé nyek ará nya. Sõt, a kü lön bö zõ ku ta tá sok
alap ján az is ál lít ha tó, hogy a roma gyer me kek sze gény sé -
ge és ki re kesz tett sé ge kü lö nö sen mély le het olyan okok
 miatt, mint a szü lõ rég óta tar tó mun ka nél kü li sé ge, az erõ -

sö dõ in téz mé nyi, la kó he lyi, is ko lai szeg re gá ció; az ezzel is 
össze füg gõ et ni kai meg kü lön böz te tés, a ci gá nyo kat sok
te rü le ten súj tó diszk ri mi ná ció; a jó in téz mé nyek hez és
szol gál ta tá sok hoz való egyen lõt len hoz zá fé rés.

3. A sze gény ség új ra ter me lõ dé se

A sze gény ség új ra ter me lõ dé sé nek két leg fon to sabb in -
téz mé nye és szín te re a csa lád és az is ko la. Mint hogy a csa -
lád szük ség kép pen csak azt és annyit tud át ad ni a gyer me -
kek nek, ami je és amennyi je van, az in du ló egyen lõt len sé -
gek csök ken té sé hez sok te rü le ten van szük ség be avat ko zó, 
in téz mé nyes se gít ség re. E te rü le tek szá ma in kább nõ, mint
csök ken. Újabb (saj nos, csak kül föl di) ku ta tá sok bi zo nyít -
ják, hogy a gyer me kek egész sé gi ál la po tát ko rán és
hosszan tar tó an be fo lyá sol ják a rossz in du ló kö rül mé nyek. 
A szü lõi erõ for rá sok hi á nya szû kí ti a gyer me kek esé lye it
arra, hogy ké pes sé ge i ket idõ ben, sok fé le irány ba fej -
lesszék, és az e fo lya mat ba való be avat ko zás ak kor ha té -
kony, ha igen ko rán, a szü le tés sel kez dõ dik. A lét bi zony ta -
lan ság és a szû kös ség, a meg fe le lõ min ták hi á nya nem ké -
szít föl a tár sa dal mi lag el fo ga dott nor mák sze rin ti fel nõtt
lét re – és e te rü le ten is fon tos a ko rai fej lõ dést elõ se gí tõ ne -
ve lés. A sze gény sé get új ra ter me lõ fo lya ma tok meg sza kí -
tá sa te hát igen ko rai kö zös fe le lõs sé gû be avat ko zást igé -
nyel.

Az is ko lai vég zett ség a szo ci a li zá ci ós fo lya mat ki me ne -
te és egy ben a fel nõtt ko ri tár sa dal mi hely zet egyik leg fon -
to sabb meg ha tá ro zó ja. A KSH 2004. évi ada tai sze rint az
is ko lai ex pan zió nyo mán je len tõ sen nõtt a fel fe lé mo bi li -
tás: a vizs gált so ka ság (ház tar tás fõk) több mint két har ma -
da ap já é nál ma ga sabb is ko lai vég zett sé get szer zett.
Ugyan ak kor azon ban to vább ra is rend kí vül erõs a mo bi li -
tás tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá ga: az ala csony (alap fo kú)
is ko lai vég zett sé gû apák gyer me ke i nek 10 szá za lé ka, a
fel sõ fo kú vég zett sé gû ek gyer me ke i nek 68 szá za lé ka ju tott 
el a fel sõ fo kú vég zett sé gig. Ugyan ak kor az ala csony vég -
zett sé gû apák gyer me ke i nek ne gye de leg fel jebb alap fo kú
vég zett sé get szer zett. Ezt a na gyon je len tõs nagy sá gú cso -
por tot kü lö nö sen fe nye ge ti a tár sa dal mi le sza ka dás. A
hely zet az idõ ben alig vál to zik: a 40 éven alu li ak és
40 éven fe lü li ek mo bi li tá si ará nyai alig kü lön böz nek egy -
más tól. A gaz da sá gi, tár sa dal mi hát ránnyal in du lók és im -
mo bi lak kö zött igen je len tõs a ci gá nyok ará nya. Míg a
szak ér tõk a roma la kos ság ará nyát a tel jes la kos ság
5–6 szá za lé ká ra be csü lik, a 8 ál ta lá nos nál nem ma ga sabb
vég zett sé gû ek kö ré ben az ará nyu kat 30 szá za lék ra te szik.
A je len le gi de mog rá fi ai tren de ket figye lembe véve a ro -
mák tár sa dal mi-gaz da sá gi ki re kesz tõ dé se és nem meg fe le -
lõ ok ta tá sa 10–15 éven be lül azt ered mé nyez he ti, hogy a
mun ka erõ egy je len tõs rész e a mun ka erõ pi a con el ad ha tó
is me re tek hi á nyá ban al kal maz ha tat lan ná vá lik.

Ugyan en nek a prob lé má nak a má sik ol dal a, hogy a
rosszul in du lók is ko lai hát rá nyai a köz ok ta tás ban el töl tött
évek kel a több ség nél nõ nek, ahe lyett, hogy csök ken né nek. 
Eb ben a fo lya mat ban meg ha tá ro zó sze re pe van az is ko lai
szeg re gá ci ó nak, amely azt je len ti, hogy sze gény gyer me -

4738 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/67. szám



kek egy rész e, a ci gány gyer me kek több sé ge el kü lö ní tett,
gyak ran rosszabb fel té te lek kel mû kö dõ és ke ve seb bet
nyúj tó is ko lák ba, tag is ko lák ba, osz tá lyok ba kény sze rül. A 
ci gány (és sze gény) csa lá dok gyer me kei gyak ran et ni kai
és szo ciá lis get tó nak ne vez he tõ is ko lák ba jár nak. A ci gány 
gyer me kek összes gyer mek hez vi szo nyí tott ará nya fo lya -
ma to san emel ke dik, mi köz ben tár sa dal mi hely ze tük
(a rend szer vál tás sokk já nak tar tós ha tá sa ként) rom lik. Ké -
sõn in dul tak és máig erõt le nek, illetve for rás hi á nyo sak
azok a kí sér le tek, ame lyek a szeg re gá ci ót akar ják csök -
ken te ni, illetve a szük sé ges for rá sok tö re dé ke sem áll ren -
del ke zés re ah hoz, hogy a roma gyer me kek is ko lai in teg rá -
ci ó ja és fel zár kó zá sa si ke res le gyen. A szeg re gá ció ilyen
fel té te lek mel lett erõ sö dik.

A PI SA-vizs gá la tok ré vén bi zo nyí tott, hogy a ma gyar
is ko lák kö zöt ti, a szü lõk tár sa dal mi hely ze te alap ján ki ala -
ku ló dif fe ren ci ált ság az egyik leg mar kán sabb az
OECD-or szá gok kö zött, és ez rop pant ked ve zõt le nül hat a
gyer me kek ké pes sé ge i nek fej lõ dé sé re, tel je sít mé nyé re. A
vég ered mény a drá ma i an kü lön bö zõ to vább ta nu lá si ará -
nyok ban, majd a rosszul fel ké szül tek mun ka erõ-pi a ci ku -
dar ca i ban, vé gül az ala csony mo bi li tás ban, a sze gény
gyer me kek sze gény ség be be szo ru lá sá ban mu tat ko zik
meg.

4. A ma gyar or szá gi gyer mek sze gény ség nem zet kö zi
me zõny ben

A gyer mek sze gény ség, mint ön ál ló prob lé ma, nagy já -
ból 1990 óta sze re pel a nem zet kö zi szer ve ze tek na pi rend -
jén. Az UNICEF 2000. évi je len té se (va ló szí nû leg) az elsõ
olyan ta nul mány, amely az OECD-or szá gok gyer mek sze -
gény sé gé re össz pon to sít, és ezt össze ha son lí tó an elem zi.
A 29 OECD-tag or szág ban 47 mil lió, azaz min den ha to dik
gyer mek élt a nem ze ti sze gény sé gi kü szöb (az át lag fele)
alatt. A leg ma ga sabb arány a na gyon sze gény Me xi kó ban
volt (26%), de a má so dik leg ma ga sabb a ki e mel ke dõ en
gaz dag USA-ban (22,4%). Az euró pai or szá gok kö zül
Olasz or szág ban és Ang li á ban ta lál ták a leg ma ga sabb,
20 szá za lék kö rü li arányt. Ma gyar or szág – pl. Né met or -
szág gal együtt – a 10% kö rü li kö zép me zõny höz tar to zott e
je len tés sze rint. A leg ala cso nyabb ará nyo kat a gyer me kek -
re leg töb bet köl tõ or szá gok ban ta lál ták: Fran cia or szág
(8%), de ki vált Finn or szág (4%), Svéd or szág (3%). Ezek
az ará nyok az óta sem mó do sul tak je len tõ sen, Ang li át ki vé -
ve, amely ben a kon cent rált erõ fe szí té sek nek kö szön he tõ en 
a ma gas arány csök kent.

Az Euró pai Unió az ENSZ-nél va la mi vel ké sõbb kez -
dett a gyer mek sze gény ség re össz pon to sí ta ni. Még most
sem sze re pel a kér dés a kö zös agen dák kö zép pont já ban, de 
mind több fi gyel met köt le. Egy 2006. évi do ku men tum
sze rint: „A gyer me kek jö ve del mi sze gény sé ge ko moly
gon dot je len t, mint hogy ál ta lá no san el is mert össze füg gés,
hogy ez be fo lyá sol ja fej lõ dé sü ket és jö võ be ni le he tõ sé ge i -
ket. Ezért tûz te cé lul maga elé az EU, hogy tö re ked jen a
gyer me kek kö ré ben ta pasz tal ha tó tár sa dal mi ki re kesz tés
meg szün te té sé re és a tár sa dal mi in teg rá ció min den fel té te -

lé nek biz to sí tá sá ra. A jö ve del mi sze gény ség ben élõ gyer -
me kek ará nya ma ga sabb mint a fel nõt te ké...” Az ál lí tás az
EU ada tai alap ján Ma gyar or szág ra is igaz, bár, ha son ló an
az UNI CEF-ada tok hoz, a hely zet nem zet kö zi leg nem a
leg sú lyo sabb: az EU ada tai sze rint a ma gyar or szá gi gyer -
mek sze gény ség ará nya az EU25 át la ga alatt van.

Mind az UNICEF, mind az EU ada tai a re la tív sze gény -
ség re, meg ha tá ro zott szint alatt élõk ará nyá ra vo nat koz -
nak. Az UNICEF e mel lett az ab szo lút szín vo na la kat is
vizs gál ta. Ezek alap ján az USA gyer mek sze gény ség ará -
nya a re la tív adat nál ki sebb, a ke let-eu ró pai or szá go ké, így 
Ma gyar or szá gé is an nál na gyobb.

Fi gye lem re mél tó ak az UNICEF azon elem zé sei, ame -
lyek nem zet kö zi ta pasz ta la tok fé nyé ben vi lá gí ta nak rá a
leg fon to sabb okok ra. A gyer me kek hely ze té re ható két
leg fon to sabb té nye zõ nek a bé rek és a szo ciá lis ki adá sok
szín vo na lát ta lál ták. Tisz tes szo ciá lis el lá tá sok el len sú -
lyoz hat ják az egy-szü lõ, a sok gyer mek, a mun ka nél kü li -
ség, az ala csony bé rek sze gény ség oko zó ha tá sát. A je len -
tés sze rint „egyet len olyan or szág ban sem volt ma gas a
gyer mek sze gény ség ará nya, ahol ma gas volt a szo ciá lis
köz ki adá sok ará nya.” E két té nye zõ sa já tos vi szo nya  miatt
egyet len meg ál la pí tás sem ál ta lá nos ér vé nyû. Az is mert
leg fon to sabb okok egy rész e pél dá ul nem min de nütt hat. A 
gyer me kü ket egye dül ne ve lõk rõl gyak ran fel té te le zik,
hogy sze gény cso por tot al kot nak. Az USA-ban ez igaz,
Svéd or szág ban nem. A hi va ta los mun ka nél kü li ség Me xi -
kó ban és az USA-ban na gyon ala csony, Finn or szág ban na -
gyon ma gas – a gyer me kek sze gény sé gi ará nyai még is el -
len ke zõ irány ba tér nek el. Ma gyar or szág per sze most tá vol 
van azok tól a le he tõ sé gek tõl, ame lyek az UNICEF ál tal ja -
va solt irány ba moz dít hat nák el a po li ti kát – az elem zé sek
ered mé nye azon ban a hosszabb távú po li ti kák ki dol go zá -
sá nál figye lembe ve en dõ.

5. A gyer mek sze gény ség eny hí té sét cél zó prog ra mok –
nem zet kö zi ki te kin tés ben

A gyer me kek is ko lai esély egyen lõt len sé ge, a tár sa dal mi 
hát tér meg ha tá ro zó sze re pe a hu sza dik szá zad utol só har -
ma dá ban ke rült az ér dek lõ dés kö zép pont já ba Eu ró pá ban,
majd az Egye sült Ál la mok ban. Ez kö rül be lül ak kor tör -
tént, ami kor a mo dern és gaz da go dó tár sa dal mak újra fel -
fe dez ték, hogy a sze gény ség a nö vek võ jó mód kö ze pet te is 
fenn ma radt. A fel is me rés az is ko la hát rány kon zer vá ló sze -
re pé nek elem zé sé hez ve ze tett, majd olyan prog ra mok ki -
dol go zá sá hoz, ame lyek ki fe je zet ten ezen hát rá nyok csök -
ken té sét cé loz ták meg. A szá zad vé gé re ki tûnt, hogy az is -
ko la egye dül, illetve a csak a sze gény gyer me ke ket meg -
cél zó is ko lai prog ra mok (mint az ame ri kai Head Start)
kép te le nek a sze gény ség prob lé má ját meg ol da ni – en nél
komp le xebb meg kö ze lí té sek szük sé ge sek. Így szü let tek
meg egy fe lõl a tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni ál ta lá nos erõ -
fe szí té sek, majd eze ken be lül egy job ban kö rül ha tá rol ha tó
fel adat kör, a gyer me kek sze gény sé ge el le ni, illetve a gyer -
me kek egyen lõbb esé lye i ért fo lyó küz de lem.
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Eb ben a küz de lem ben ren ge teg jó szán dé kú ci vil kez de -
mé nye zés volt és van. Ezek több nyi re szûk kör ben hat nak,
de gyak ran ered mé nye sek, és jó min tá kat kí nál nak. Az
utób bi évek ben kezd né hány or szág ban az or szá gos po li ti -
ka rang já ra emel ked ni a gyer mek sze gény ség el le ni küz de -
lem. Egyes or szá gok ban – pl. USA – ez to vább ra is egy te -
rü let re, az ok ta tás ra össz pon to sít, ott igen je len tõs erõk kel. 
A 2002-ben a No Child Left Be hind (Egy gyer mek se ma -
rad jon le) tör vény köz el 20 éves elõ ké szí tõ fo lya ma tot zárt
le, az új tör vény ke mény elõ írásaival. A prog ram so kat vi -
ta tott, de elég si ke res nek tû nik – nem annyi ra a sze gény ség 
csök ken té sé ben, mint az ok ta tá si szín vo nal eme lé sé ben és
ezzel a tár sa dal mi mo bi li tás ja ví tá sá ban. Igaz, a fõ cél a
hát rá nyos hely ze tû ki sebb sé gek és a több ség tel je sít mé -
nyé nek szig ni fi káns kö ze lí té se az ed di gi 20 év el szi ge telt
kí sér le té vel csak az al kal ma zó in téz mé nyek nö ven dé kei
kö zött si ke rült. A skan di náv or szá gok, noha egy ér tel mû en
si ke re sek, ed dig is, to vább ra is nagy súlyt he lyez nek, és
igen so kat köl te nek csa lád- és gyer mek po li ti ká juk ra. A
gyer mek sze gény ség el le ni erõ fe szí té sek Ang li á ban al kot -
nak leg in kább kom plex, hang sú lyos köz po li ti kai rend -
szert. A cent ra li zált erõ fe szí té sek 1997-ben, a La bo ur Párt
kor mány ra ke rü lé se kor kez dõd tek. Tony Bla ir 1999-ben
kö te lez te el ma gát arra, hogy a gyer mek sze gény sé get
2010-ig fe lé re csök kent se, 2020-ig pe dig fel szá mol ja. A
kö te le zett ség hi he tet len vissz hang ra ta lált a kor mány za ton 
be lül és kí vül. Szá mos „zöld könyv” vita zaj lott, több tör -
vényt hoz tak, és még több prog ra mot dol goz tak ki ál ta lá -
ban a gyer me kek nek  szóló szol gál ta tá sok kal kap cso lat ban
(Eve ry Child Matt ers), a kis gyer mek ko ri fej lesz tés rõl
(Sure Start – Biz to s kez det – prog ram), a fi a ta lok ról, a
gyer me kek rõl ál ta lá ban, a gyer me kek nap köz be ni el lá tá -
sá ról stb. A prog ra mok ki ter jed nek a szü lõk fog lal koz ta tá -
sá ra, a bé rek és se gé lyek együt tes össze gé re és az adó zás -
ra, a la kás hely zet ja ví tá sá ra, ok ta tás ra, egész ség ügyi el lá -
tás ra. Éven te több – kor mány za ti, szak mai és ci vil – je len -
tés ké szül a gyer mek sze gény ség ala ku lá sá ról. A fo lya ma -
tok nyo mon kö ve té se, az in di ká to rok ki dol go zá sa és fo lya -
ma tos mé ré se a po li ti ka szer ves rész e. A köz el tíz éve tar tó
erõ fe szí té sek ered mé nye – ame lye ken be lül szét vá laszt ha -
tat la nul össze fo nód nak a fog lal koz ta tás és az új ra el osz tás
nö ve ke dé sé nek ha tá sai – va la mi vel el ma rad a ter ve zet tõl,
de így is im po záns. 1997 és 2004 kö zött 70 szá za lék kal
nõt tek a pénz be li gyer mek el lá tá sok, fél mil li ó val csök kent 
a sze gény ség ben élõ gyer me kek szá ma. 2005-ig a leg se -
bez he tõbb cso por tok – egye dül ál lók, 4 és több gyer me ke -
sek, fo gya té kos ság gal élõ gyer me ket ne ve lõk – hely ze te
ja vult a leg job ban. Ter mé sze te sen Ang li á ban is szá mos
ered mény vi ta tott, a kö ze leb bi elem zé sek ku dar co kat is ki -
mu tat nak (pl. azt, hogy a sú lyos mély sze gény sé get még
alig ér ték el az in téz ke dé sek). Egé szé ben azon ban a prog -
ram nép sze rû sé ge nõ és ha tá sa ígé re tes.

6. Az ál lam i (kö zös sé gi) fel adat vál lal ás a gyer me kek
ese té ben Ma gyar or szá gon

Amint erre utal tunk, a köz ki adá sok sze re pe je len tõs a
gyer mek sze gény ség csök ken té sé ben. A köz ki adá sok,
ezen be lül a tár sa dal mi vé de lem re for dí tott ki adá sok Ma -

gyar or szá gon nagy já ból a gaz da ság fej lett sé gi szint jé nek
fe lel nek meg. Ez a szint azon ban az EU-n be lül in kább ala -
csony nak szá mít. Az EU va la mennyi tag or szá gá nak át la -
gát véve a GDP 28 szá za lé kát, Ma gyar or szá gon 23 szá za -
lé kát for dí tot ták 2003-ban szo ciá lis vé de lem re (amely a
tár sa da lom po li ti kai célú köz ki adá sok kö zül nem tar tal -
maz za az ok ta tá si ki adá so kat). Mint hogy a GDP mint egy
fele az EU át la gos szint nek, és eb bõl az ala cso nyabb
összeg bõl köl tünk ke ve seb bet, a szo ciá lis vé de lem re for -
dí tott össze gek ab szo lút szín vo na la jó val a fej let tebb jó lé ti
ál la mok szint je alatt van. En nek el le né re a ma gyar csa lád-
és gyer mek po li ti kát né hány év ti ze de vi szony lag jó szín vo -
na lú nak és kor sze rû nek le het te kin te ni. Az in téz mé nyi el -
lá tá sok, fõ ként a köz ok ta tás, a min den ki re vagy meg ha tá -
ro zott cso por tok ra ki ter je dõ el lá tá sok (anya sá gi el lá tá sok,
csa lá di pót lék) ked ve zõ en il lesz ked tek az euró pai rend sze -
rek hez.

A ma gyar pénz be li el lá tá sok elég gé dif fe ren ci ál tan al -
kal maz kod nak az élet hely ze tek hez. (Ki fe je zet ten a gyer -
me kes csa lá dok nak szól nak a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se -
gély, gyer mek ápo lá si táp pénz, csa lá di pót lék, gyed, gyes,
gyet, kü lön bö zõ gyer mek vé del mi ked vez mé nyek. A gyer -
me kes csa lá dok is igény be ve he tik szük ség ese tén az ápo -
lá si dí jat, a lak ha tá si tá mo ga tá so kat stb.) Az el lá tá sok szer -
ke ze te va ló szí nû leg meg fe le lõ, tár sa dal mi ha tá sos sá guk és 
ha té kony sá guk – a sze lek tív el lá tá sok ki vé te lé vel – ál ta lá -
ban el fo gad ha tó. Szín vo na luk és ér ték õr zõ me cha niz mu -
sa ik vi tat ha tó ak. Az in téz mé nyi tá mo ga tá sok is differen -
ciáltak, kü lön bö zõ korú és hely ze tû la kos ság cso por tok ré -
szé re lé tez nek alap el lá tá sok és szak el lá tá sok, ott hon és in -
téz mény ben nyúj tott szol gál ta tá sok. A csa lá dok szem -
pont já ból kü lö nö sen fon to sak a gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi el lá tá sok, valamint a csa lád se gí tõ szol gál ta tá sok.
Ezek a rend sze rek vi szony lag ké sõn fej lõd tek ki, és máig
szá mos prob lé má val küz de nek, mint pél dá ul a meg fele -
lõen kép zett szak em be rek hi á nya, az ún. egy sze mé lyes
szol gá la tok el mé le ti és gya kor la ti hi bái, az egyen lõt len te -
rü le ti hoz zá fé rés, a stan dar dok, ellen õr zés hi á nya, és
szám ta lan szem lé le ti hi á nyos ság. Ezek szín vo nal ja ví tá sa
– ami, le ga láb bis a fel ké szü lés idõ sza ká ban – nem csak
pénz kér dés, kü lö nö sen fon tos, mert a ta pasz ta la tok sze rint
a pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok ha tá sos sá gát is, ha té -
kony sá gát is nö vel ni le het, ha sze mé lyes szol gál ta tá sok kal 
pá ro sul nak.

Saj nos, a kö zös sé gi fel adat vál lal ás mér té ke, mi ként je,
ho gyan ja 1990 óta fo lya ma to san ki szol gál ta tott a gaz da sá -
gi hely zet nek, és el ke rül he tet len po li ti kai és ide o ló gi ai vi -
ták tár gya. Ezek kö vet kez mé nye is a sok fé le (rész ben már
em lí tett) szûk ke reszt met szet és hi ány, a ha tá ro zott fej lesz -
té si el kép ze lé sek hi á nya, a rend szer lé nye gé vel el len ke zõ
jog sza bá lyi bi zony ta lan ság. A sze gé nye ket kü lö nö sen
érin tõ, ed dig nem em lí tett sa já tos prob lé ma ugyan is, hogy
a vo nat ko zó jog sza bá lyok szin te mind egyi ke nem csak vá -
lasz tá si cik lu son ként, ha nem egy-egy cik lu son be lül is
éven te több ször mó do sul. Ez a csa lá dok, sõt, az ön kor -
mány za tok hely ze tét is ki szol gál ta tot tá te szi. A csa lá dok
kö zül kü lö nö sen hát rá nyo san érin ti azo kat, akik rosszab -
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bul tá jé ko zot tak és rossz jog ér vé nye sí tõk. A gyer me kes
csa lá dok leg alább har ma da-ne gye de nem is me ri pon to san
jo ga it és le he tõ sé ge it, s ezzel szá mos el lá tás ból ki is ma -
rad. Ilyen mó don az elv ben a szo ciá lis biz ton sá got szol -
gáló rend sze rek gyak ran a szo ciá lis bi zony ta lan sá got erõ -
sí tik.

A mai hely zet ja ví tá sá hoz és a ten den ci ák meg for dí tá sá -
hoz je len tõs for rá sok szük sé ge sek. A sze gény ség forrás -
hiány. For rás hi ányt több let for rá sok nél kül nem le het meg -
szün tet ni. A for rá sok rész ben he lyi erõ for rá sok. Szí vós kö -
zös sé gi mun ká val na gyon sok he lyi erõt, ci vil moz gal mat
és for rást le het az erõ fe szí té sek be be von ni. A gaz da sá gi
fej lõ dés két ség kí vül to váb bi több let for rá so kat je len t. Ah -
hoz, hogy ez a nö ve ke dés köz vet le nül el ér je a sze gé nye -
ket, mun ka le he tõ sé ge ik nek és a bér szín vo na luk nak ja vul -
ni uk kell. (Kü lö nös fon tos sá ga van annak, hogy mind két
szü lõ be ke rül jön a mun ka erõ pi ac ra.) A kö zös fe le lõs sé gek 
vál la lá sá hoz és a pi a ci ku dar cok kor rek ci ó já hoz szük ség
van azon ban a köz pon ti új ra el osz tás (ma gyar vagy uni ós)
több let for rá sa i ra is. A gyer me kek esé lye i nek ja ví tá sá hoz,
és olyan fel ké szí té sük höz, hogy ké pe sek le gye nek ele get
ten ni a pi a ci ki hí vá sok nak, a csa lá di el lá tá sok, köz ok ta tá si
in téz mé nyek, egész ség ügyi el lá tás, sze mé lyes szol gál ta tá -
sok szin te mind egyi ke je len tõs szín vo nal ja ví tás ra szo rul.
For rás igé nye sek a szük sé ges újí tá sok és re for mok is.
E for rá sok zö mé nek fel hasz ná lá sa a jö võ be való be ru há -
zás nak te kin ten dõ. Ép pen ezért a sze gény ség csök ken té se
nem áll szem ben a gaz da sá gi nö ve ke dé si és ver seny ké pes -
sé gi cé lok kal, csak az idõ tá vok má sok. A sze gény ség
csök ken té se a hu mán be ru há zá sok hosszabb tá von meg je -
le nõ ered mé nye. A be ru há zás és annak ho za dé ka kö zöt ti
idõ táv val a ge ne rá ci ós terv szá mol. Ugyan ak kor ér de mes
ke res ni azo kat a le he tõ sé ge ket, ame lyek egyes ese tek ben
gyor sít hat ják a be ru há zá sok meg té rü lé sét.

III. fejezet

A „LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK!”

NEMZETI STRATÉGIA CÉLJAI

Átfogó célok, fejlesztési területek

A „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té gia
el in dí tá sa ki ál tó tár sa dal mi szük ség let. A sze gény ség köre
ta lán nem bõ vül, a szél sõ sé ges sze gény ség több for má ja
azon ban tar tó so dik, sú lyos bo dik. A szo ci a li zá ci ót alap ve -
tõ en be fo lyá so ló in téz mé nyek, el sõ sor ban az is ko la rend -
szer, nem eny hí ti, ha nem gyak ran fel erõ sí ti a sze gény ség
új ra ter me lõ dé sé re ható té nye zõ ket. A tar tós sze gény ség, a
la kó he lyi és is ko lai szeg re gá ció bont ja a tár sa da lom össze -
tar to zá sát, gyen gí ti a kö zös nor má kat. A prob lé ma olyan
mé re tû és olyan ve szé lyek kel jár a tár sa dal mi, gaz da sá gi,
sõt a po li ti kai fenn tart ha tó fej lõ dés re, hogy a cse lek vést
azon nal meg kell kez de ni, majd ki tar tó szí vós ság gal év ti -

ze de ken át foly tat ni. A cse lek vés mo tor ja csak a kor mány -
zat és a ci vil tár sa da lom együt tes aka ra ta le het.

A gyer mek sze gény ség kom plex és mé lyen be ágya zott
je len ség. Csök ken té se – rö vid és hosszú tá von egy aránt –
ak kor vá lik le het sé ges sé, ha ki ala kul e cél kö rül a tár sa dal -
mi egyet ér tés, ha van tar tós kor mány za ti el szánt ság, ha je -
len tõs for rá sok moz gó sít ha tók e cél ra, ha in téz mé nyek,
szak mák, szek to rok kö zött el in dul az együtt mû kö dés, ha a
he lyi kö zös sé gek, a he lyi tár sa da lom, a ci vi lek, köz tük is a
leg fon to sab bak, a szü lõk ma gu ké nak te kin tik az ügyet.

Az össze tett prob lé mát csak át fo gó és át gon dolt stra té -
gia se gít sé gé vel le het ke zel ni. Ezt szol gál ja a „Le gyen
jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té gia, amely al kal mas 
a rö vid, kö zép- és hosszabb távú ter vek egy más ra épü lõ ki -
dol go zá sá ra. A Stra té gia rész le tes, rö vi debb távú cse lek -
vé si ter ve it a meg va ló sí tott cé lok függ vé nyé ben (gör dü lõ
ter ve zés sel) fo lya ma to san a vál to zó hely zet hez kell iga zí -
ta ni. Az V. fe je zet föl vá zol ja a Stra té gia fõbb fej lesz té si te -
rü le te it, az ezek hez tar to zó cél ki tû zé se ket, valamint a leg -
fon to sabb – a mér föld kö vet je len tõ vál to zá sok mé ré sé re is
al kal mas – in di ká to ro kat. A sür gõs be avat ko zá so kat tar tal -
ma zó, az Euró pai Unió for rá sa i nak fel hasz ná lá sát biz to sí tó 
cse lek vé si ter vek, illetve a ge ne rá ci ós prog ram né hány
rész le té nek ki bon tá sa to váb bi fel adat.

A „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té gia
egy szer re irá nyul arra, hogy a gyer me kek élet fel té te lei
job bak le gye nek, és hogy a gyer me kek kel fog lal ko zó, ne -
kik szol gál ta tá so kat nyúj tó in téz mé nyek ja vul ja nak, kor -
sze rû söd je nek. A Nem ze ti Stra té gia egy ge ne rá ció alatt
há rom át fo gó célt kí ván el ér ni.

– Je len tõ sen, a je len le gi nek tö re dé ké re csök ken jen
gyer me kek és csa lád ja ik sze gény sé gé nek ará nya, és ezzel
egy ide jû leg kö ze led je nek egy más hoz a gyer me kek to -
vább ta nu lá si esé lyei, élet ki lá tá sai.

– Szûn je nek meg a gyer mek i ki re kesz tés, szeg re gá lás
és mély sze gény ség szél sõ sé ges for mái, csök ken jen az
élet esé lye ket rom bo ló de vi an ci ák elõ for du lá sa.

– Alap ve tõ en ala kul jon át azon in téz mé nyek és szol -
gál ta tá sok mû kö dés mód ja és szem lé le te, ame lyek ma hoz -
zá já rul nak a sze gény ség és ki re kesz tés új ra ter me lõ dé sé -
hez. Ezek nek az in téz mé nyek nek és szol gál ta tá sok nak a
ma i nál sok kal na gyobb mér ték ben kell hoz zá já rul ni uk a
gyer me kek ké pes sé ge i nek ki bon tá sá hoz, ah hoz, hogy fel -
nõtt ként ér tel mes te vé keny sé gek ré vén, tel jes jogú pol gár -
ként kap cso lód ja nak be a tár sa da lom éle té be.

Az át fo gó cé lok el éré sé hez szá mos te rü le ten kell vál to -
zást el ér ni. A ki emelt fej lesz té si irá nyok, ame lyek tar tal -
má val az V. fe je zet fog lal ko zik, a kö vet ke zõk:

1. fej lesz té si te rü let: Fog lal koz ta tás, mun ka erõ-pi a ci
hely zet ja ví tá sa

2. fej lesz té si te rü let: A gyer me kes csa lá dok anya gi
hely ze té nek ja ví tá sát szol gá ló el lá tá sok fej lesz té se

3. fej lesz té si te rü let: La kás, lak ha tás fel té te le i nek, mi -
nõ sé gé nek, biz ton sá gá nak ja ví tá sa
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4. fej lesz té si te rü let: A ké pes sé gek ki bon ta koz ta tá sát, a 
si ke res is ko lai pá lya fu tást se gí tõ in téz mé nyek és szol gál -
ta tá sok, szeg re gá ció meg szün te té se

5. fej lesz té si te rü let: A gyer me kes csa lá do kat cél zó
sze mé lyes szol gál ta tá sok és szak el lá tá sok fej lesz té se

6. fej lesz té si te rü let: Egész sé ge sebb gyer mek kor biz to -
sí tá sa

Horizontális célok

Min den fej lesz té si te rü le ten, min den cél ki tû zés nél van -
nak ér vé nye sí ten dõ pri o ri tá sok, úgy ne ve zett ho ri zon tá lis,
min den te rü le tet át met szõ cé lok. Ezek egy rész e köz vet le -
nül is hat a mély sze gény ség re, má sok a sze gény ség ke ze lé -
sén túl ál ta lá ban is ja vít ják a gyer me kek tár sa dal mi hely ze -
tét, tel jes jogú ál lam pol gár rá vá lá suk fel té te le it.

A mély sze gény ség re köz vet le nül is ható cél ki tû zé sek:
– A roma ki sebb ség hely ze té nek ér zé kel he tõ ja ví tá sa,

be il lesz ke dé sük se gí té se, szeg re gált sá guk, ki re kesz tett sé -
gük meg szün te té se.

– A fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek és csa lád juk hely -
ze té nek ja ví tá sa, szük ség le te ik ér zé ke nyebb figye -
lembevétele, jobb ki elé gí té se.

– A rossz hely ze tû te le pü lé sek, tér sé gek fej lesz té si le -
he tõ sé ge i nek fel tá rá sa, hát rá nya i nak, ki re kesz té sé nek
csök ken té se.

– A gyer me ke ket is szol gá ló kö zös sé gi rend sze rek
(,,nagy” rend sze rek) esély te rem tõ mun ká já nak ja ví tá sa

(is ko la, egész ség ügy, pénz be li el lá tá sok, kö zös sé gi te rek
stb.).

A jo gok és a de mok ra ti ku sabb rész vé tel ré vén a sze -
gény ség re, illetve min den gyer mek re ható cél ki tû zé sek:

– A jo gok, a jogi szem lé let erõ sí té se, a gyer me kek jo -
ga i nak ja vu ló ér vé nye sí té se.

– A szak mák, in téz mé nyek, szek to rok, to váb bá az ál -
lam i és ön kor mány za ti szer vek, a ci vil szer ve zõ dé sek, az
egy há zi és non pro fit in téz mé nyek ja vu ló együttmûkö dése.

– Az ál lam pol gá rok, kü lö nö sen az érin tet tek – a sze gé -
nyek és a gyer me kek – ak tí vabb rész vé te le min den õket
érin tõ ügy ben.

– A tá jé koz ta tás ja ví tá sa, az in for má ci ók sok kal jobb
el jut ta tá sa min den ki hez, az in for ma ti ka le he tõ sé ge i nek
fel hasz ná lá sa olyan e-szol gál ta tás nyúj tá sá val, amely al -
kal mas a sze gény ség eny hí té sé re.

A célok összefoglalása

A táb lá zat azt ér zé kel te ti, hogy a ho ri zon tá lis cé lok min -
den fej lesz té si te rü let ese té ben ér tel mez he tõk és ér vé nye -
sek. Azt is jel zi, hogy e kap cso ló dó ha tá sok együt te sen
elõ se gí tik a Stra té gia ál ta lá nos cél ja it. Csök ken tik mind a
mély sze gény sé get, mind a sze gény sé get ál ta lá ban, to váb -
bá hoz zá já rul nak min den gyer mek esé lye i nek ja ví tá sá hoz,
jo ga ik és rész vé te lük erõ sí té sé hez.
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Szü lõk mun ká ja Lak ha tás ja ví tá sa
Gyer me kek fej lesz -

té se, kép zé se
Szo ciá lis el lá tá sok
és szol gál ta tá sok

Gyer me kek jobb
egész sé ge

Roma gyer me kek pri o ri tá sa

Sze gény ség ará nyá nak és mély sé gé nek csök ken té se

Fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek
pri o ri tá sa

Te le pü lé si lej tõ csök ken té se

Mû kö dõ nagy el lá tó rend sze rek fej -
lesz té se

Gyer mek i jo gok erõ sí té se

Sze gény ség ará nyá nak csök ken té se, min den gyer mek esé lye i nek ja ví tá sa, jo ga i nak
és rész vé te lé nek erõ sí té se

Együtt mû kö dés szek to rok, in téz mé -
nyek, ága za tok kö zött

Ál lam pol gá rok, gyer me kek rész vé -
te le

In for má ció ter jesz tés, hoz zá fé rés

IV. fejezet

FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE, KIEGÉSZÍTÕ
TEENDÕK A „LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK!”

NEMZETI STRATÉGIA TELJESÍTÉSÉHEZ

1. Né hány fo ga lom ér tel me zé se

A Nem ze ti Stra té gia cél já nak ér tel me zé sé hez né hány
fo ga lom meg ha tá ro zá sa szük sé ges.

– ,,Gyer mek nek” a Nem ze ti Stra té gia do ku men tu mai a
18 év alat ti el tar tott gyer me ket te kin tik.

– A sze gény ség több kö ze lí tés ben mér he tõ. Mint hogy
az egyen lõt len sé gek je len tik az egyik alap prob lé mát, ki -
emelt a je len tõ sé ge a jö ve del mi egyen lõt len sé get jel lem zõ
re la tív mé rõ szá mok nak, pél dá ul annak, hogy há nyan él nek 
a jö ve de lem át la gá nak fele vagy két har ma da alatt. A Nem -
ze ti Stra té gi á ban ki emelt leg fon to sabb re la tív mé rõ szám
– az Euró pai Unió ja vas la ta i val össz hang ban – az összes
gyer mek kö zül azok ará nya, akik a csa lád nagy sá gát is



figye lembe vevõ, azaz fo gyasz tá si egy ség re szá mí tott jö -
ve de lem kö zép sõ ér té ké nek 60 szá za lé ka alatt él nek.
(Szak nyel ven ezt a kö zép sõ ér té ket hív ják az ek vi va lens
jö ve de lem me di án ér té ké nek. A csa lád nagy ság fo gyasz tá -
si egy ség re át szá mí tá sá nak is több mód sze re van. A Nem -
ze ti Stra té gia az OECD1 ská lát al kal maz za.)

– A gyer mek sze gény ség csök ke né sé hez a sze gény ség -
ben élõ gyer me kek, illetve csa lád juk élet szín vo na lá nak
(az egyen lõt len ség mér té ké tõl füg get le nül) ja vul nia kell.
A sze gény ség ab szo lút vál to zá sát a vá sár ló erõ vál to zá sa
méri. En nek mé rõ szá ma az, hogy há nyan él nek egy meg -
ha tá ro zott, re ál ér ték ben azo nos szint alatt. Az ab szo lút
vál to zás mé ré sé nek esz kö ze pél dá ul 2005-höz vi szo nyít va 
az le het, hogy a 2005-öt kö ve tõ évek ben a gyer me kek kö -
zül mek ko ra azok ará nya, akik a 2005. évi me di án jö ve de -
lem 60 szá za lé ká nak in de xelt ér té ke alatt él nek.

– A sze gény ség nek szá mos to váb bi jel lem zõ je van a
mun ka nél kü li ség tõl az is ko lá zat lan sá gig. Szá mos olyan
élet fel té tel, tárgy, gya kor lat van, ame lye ket a sze gény ség -
ben élõk a csa lád vagy a gyer me kek szá má ra pénz hi á nyá -
ban nem tud nak meg sze rez ni, le gyen szó táp lá ló és íz le tes
étel rõl, va la mi lyen gyógy szer rõl vagy gyó gyá sza ti se géd -
esz köz rõl, ál lat ker ti lá to ga tás ról, gyer mek bi cik li rõl, nya -
ra lás ról, nyelv órá ról, szá mí tó gép rõl. Or szá gos szin ten jel -
le mez he ti a sze gény ség mér té két az óvo dá ba já rók ará nya,
az ál ta lá nos is ko lát 15 éves ko rig el nem vég zõk ará nya, a
kö zép is ko lá ból le mor zso ló dók ará nya. Az V. fe je zet ja -
vas la tot tesz a kü lön bö zõ fej lesz té si te rü le te ken fon tos in -
di ká to rok ra. Ezen mu ta tók köre a továb biak ban – az euró -
pai in di ká to rok vál to zá sá val, a sta tisz ti kák ja vu lá sá val,
szak em be rek és ci vil szer ve ze tek köz re mû kö dé sé nek ha -
tá sá ra – bõ vül het, vál toz hat.

– A sze gény ség nek szám ta lan fo ko za ta van. A szél sõ -
sé ge sen rossz hely ze tek, a ki re kesz tett ség leg ki rí vóbb for -
mái mély sze gény ség nek te kint he tõk. Az ilyen hely ze tek -
bõl kü lö nö sen ne héz a ki tö rés. A mély sze gény ség fon tos
jel zé se pél dá ul, hogy van-e leg alább az egyik szü lõ nek
mun ká ja, hogy van-e fo lyó víz a la kás ban, hogy mek ko ra a
szeg re gált is ko lá ban ta nu ló gyer me kek vagy a sze gény te -
le pe ken élõ csa lá dok szá ma. Az elõ zõ be kez dés ben mon -
dot tak hoz ha son ló an a szak ér tõk és az érin tet tek köz re mû -
kö dé sé vel kell ki dol goz ni a mély sze gény ség in di ká to ra it.

2. Ho gyan ér tel mez he tõ a cé lok kö ze lí té se?

A sze gény ség bo nyo lult je len ség rend szer. Egyet len mu -
ta tó vál to zá sa fél re ve ze tõ le het. Ezért ki kell ala kí ta ni azt a 
mód szert, aho gyan több mu ta tó együt tes vál to zá sa szá mít -
ha tó, illetve ér tel mez he tõ. Nem zet kö zi pél dák alap ján le -
he tõ ség van az aláb bi ak sze rin ti ér tel me zés re:

– A gyer me kek sze gény sé gé nek ará nyát csök ken tõ cél
ak kor va ló sul meg, ha az ab szo lút és a re la tív sze gény ség
is csök ken. Azaz mind a re la tív mé rõ szám nak (me di án
60 szá za lé ka alatt élõ gyer me kek ará nya), mind az ab szo -
lút mé rõ szám nak (idõ ben rög zí tett, re ál ér ték ben mért szint 
alatt élõ gyer me kek ará nya) ér zé kel he tõ en, sta tisz ti ka i lag
szig ni fi káns mér ték ben kell csök ken nie. Ez a vál to zás

éven te mér he tõ, de ér vé nyes kö vet kez te tést csak több év
foly ta tó la gos ten den ci á ja alap ján le het le von ni.

– A szél sõ sé ges sze gény ség csök ken té sé re irá nyuló cél
ak kor te kint he tõ meg va ló sult nak, ha több éves (3–5 éves)
pers pek tí vá ban a kö zö sen el fo ga dott mé rõ szá mok több sé -
ge ja vu lást mu tat.

3. Egyéb ki egé szí tõ lé pé sek a Nem ze ti Stra té gia tel je sí -
té sé hez

– Szük ség van a gyer mek sze gény ség el le ni küz de lem -
hez kap cso ló dó mo dell-prog ra mok ra né hány hát rá nyos
hely ze tû kis tér ség ben és vá ros rész ben. Ezek mo ni to ro zá si
ta pasz ta la ta it, ér té ke lé sét a prog ram ter jesz té sé nél cél sze -
rû hasz no sí ta ni.

– A Nem ze ti Stra té gia tel je sí té sé nek el len õr zé sé hez
= meg kell ha tá roz ni, ho gyan, mi lyen mód sze rek kel

és esz kö zök kel kell fi gye lem mel kí sér ni (kö vet ni
és ér té kel ni) azo kat a fo lya ma to kat, ame lyek hoz -
zá já rul nak a sze gény ség csök ken té sé hez;

= biz to sí ta ni kell a ki vá lasz tott in di ká to rok meg fe le -
lõ idõ köz ön kén ti mé ré sét;

= mind eh hez biz to sí ta ni kell a for rá so kat és a nyil vá -
nos sá got.

– Biz to sí ta ni kell a Nem ze ti Stra té gi á val kap cso lat ban
szü le tõ „jó gya kor la tok” gyûj té sét, az érin tett gya kor la tok, 
illetve az eze ket al kal ma zó ál lam i, ön kor mány za ti és ci vil
szer ve ze tek szé les körû meg is mer te té sét.

V. fejezet

A „LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK!”
NEMZETI STRATÉGIA FEJLESZTÉSI TERÜLETEI,

CÉLKITÛZÉSEI, ESZKÖZEI, INDIKÁTORAI

A IV. fe je zet rész le te zi, hogy mi lyen vál toz ta tá sok ra
van szük ség az egyes fej lesz té si te rü le te ken ah hoz, hogy
kö ze lí te ni le hes sen az alap cé lok hoz, a sze gény ség és
esély kü lönb sé gek csök ken té sé hez. Min den fej lesz té si te -
rü le ten meg je lö lünk né hány olyan rész le ges cél ki tû zést,
ame lyek a kí vánt vég cél hoz tar toz nak, egy olyan Ma gyar -
or szág hoz, amely ben ke ve sebb a gyer me ke ket súj tó igaz -
ság ta lan ság és egyen lõt len ség. Az egyes rész cé lok tel je sü -
lé sét szám sze rû mu ta tók, in di ká to rok el len õr zik. A Nem -
ze ti Stra té gia csak ne ve sí ti a ja va solt in di ká to ro kat, pon tos 
al go rit mu suk, ér té kük meg ha tá ro zá sa to váb bi mun kát igé -
nyel. A cél ál la pot in di ká to ra i nak szám sze rû sí té se után ke -
rül majd sor a rész idõs in di ká to rok ér té ke i nek meg adá sá ra, 
ame lyek a Stra té gia szem pont já ból a vál to zás „mér föld kö -
ve it” je len tik.

1. Fog lal koz ta tás, mun ka erõ-pi a ci hely zet ja ví tá sa

Ma gyar or szá gon euró pai össze ha son lí tás ban is ala -
csony a fog lal koz ta tás szint je, s en nek el sõd le ges oka a
ma gas in ak ti vi tás. A gyer mek sze gény ség egyik fõ oka a
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szü lõk mun ka hi á nya, ki vált, ha egyik szü lõ sem dol go zik.
Nem sok kal ki sebb azon sze gény csa lá dok ará nya, ame -
lyek ben az egyik szü lõ dol go zik, de ke re se te ala csony, ál -
lá sa eset leg bi zony ta lan.

A ma gyar fog lal koz ta tá si szint el sõ sor ban az ala csony
is ko lai vég zett sé gû ek (nyolc osz tály vagy an nál ke ve sebb) 
fog lal koz ta tá sá nak az OECD-or szá gok át la gá tól való je -
len tõs el té ré sé vel ma gya ráz ha tó. Míg az is ko lá zot tabb né -
pes ség csak nem ugyan olyan arány ban je le nik meg a mun -
ka erõ pi a con mint más fej lett or szá gok ban, ad dig az alap -
fo kú vég zett ség gel vagy az zal sem ren del ke zõk fog lal koz -
ta tá sa 20%-kal ala cso nyabb mint az OECD-or szá gok ban
élõ ha son ló vég zett sé gû ek re vo nat ko zó át lag.

A fog lal koz ta tás hosszabb távú ja ví tá sá ra az Új Ma -
gyar or szág Fej lesz té si Terv, a Nem ze ti Fog lal koz ta tá si
Ak ció terv, valamint szá mos hu mán erõ for rás ope ra tív fej -
lesz té si terv rész le tes prog ra mo kat tar tal maz. Mind ezek
ked ve zõ ha tás sal le het nek a gyer me kes csa lá dok (gyer me -
kek és szü lõk) hely ze té re is. Itt ezek kö zül csu pán azok a
rész let cé lok ke rül nek ki eme lés re, ame lyek köz vet le nül a
gyer me kes csa lá dok hely ze tét be fo lyá sol ják ked ve zõ en.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:
– Ra di ká li san csök ken jen a gyer me ket egye dül ne ve lõ,

fog lal koz ta tott nél kü li csa lá dok szá ma és ará nya.
– A gyer mek vál la lás és a gyer mek ne ve lés, valamint a

ge ne rá ci ós együtt élés ha té kony fel té te le it elõ se gí tõ ati pi -
kus mun ka vég zés sza bá lyo zá sa, a táv mun ka, a differen -
ciált rész mun ka idõs fog lal koz ta tás ki dol go zá sa, a meg -
felelõ szin tû szo ciá lis biz ton ság ga ran tá lá sa mel lett, kü lö -
nös te kin tet tel a gyer me kes szü lõk fog lal koz ta tá sá nak vé -
del mé re a gyer mek ne ve lé sét se gí tõ mun ka fel té te lek biz to -
sí tá sá ra.

– A gyer me kes szü lõk szük ség le te i hez ru gal ma san iga -
zo dó, könnyen el ér he tõ sze mé lyes szol gál ta tá sok és nap -
köz be ni el lá tá si szol gál ta tá sok mû kö dé se.

Ja va solt in di ká to rok (az ún. La e ke ni in di ká to rok figye -
lembe véte lével):

– Tar tós mun ka nél kü li sé gi ráta (L).
– Na gyon tar tós mun ka nél kü li sé gi ráta (L).
– A fog lal koz ta tott nél kü li ház tar tás ban élõk ará nya

(L).
– Az ak tív fog lal koz ta tott nél kü li ház tar tá sok ban élõ

gyer me kek ará nya.
– Mun ka nél kü li vé váló szü lõk ará nya/mun ka nél kü li ek

kö zül el he lyez ke dõ szü lõk ará nya.
– Rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak ará nya a fog lal -

koz ta tot tak kö zött.
– A nap köz be ni el lá tás ban ré sze sü lõ 1–6 éves gyer me -

kek ará nya az egyes ko ré vek hez tar to zó né pes sé gen be lül.

2. A gyer me kes csa lá dok anya gi hely ze té nek ja ví tá sát
szol gá ló el lá tá sok

Min den ed di gi – ha zai és nem zet kö zi – ta pasz ta lat sze -
rint a pénz be li és ter mé szet be ni gyer mek el lá tá sok kö zül a
gyer mek sze gény ség csök ken té sé nek egyik leg ha té ko -

nyabb esz kö ze az uni ver zá lis, min den gyer mek nek nyúj -
tott csa lá di pót lék. Ma gyar or szá gon a csa lá di pót lék rend -
szer e ál ta lá no san el fo ga dott, ad mi niszt rá ci ó ja kor rekt és
át lát ha tó, a hoz zá fé rés tel jes nek te kint he tõ. A rend szer
meg fe le lõ fej lesz té se (re ál ér té ké nek meg õr zé se, valamint
a fo ko zott sze gény sé gi koc ká za tú cso por tok ki emelt tá mo -
ga tá sa) hoz zá já rul hat a re la tív sze gény ség ben élõ gyer me -
kek szá má nak csök ken té sé hez. Hang sú lyo zan dó, hogy a
sze gény ség koc ká za ta a har ma dik gyer mek tõl ugrássze -
rûen emel ke dik a gyer me kek szá má nak nö ve ke dé sé vel. A
sok gyer me kes csa lá dok te hát ki emelt fi gye lem re ér de me -
sek. A gyer mek szám sze rint, valamint a gyer me ket egye -
dül ne ve lõ szü lõ ket fo ko zot tan tá mo ga tott, dif fe ren ci ál -
tabb csa lá di pót lék rend szer to vább fej lesz té se, rö vid tá von 
meg ol dan dó fel adat, ter mé sze te sen szá mos to váb bi kö rül -
mény (mun ká ra el le nösz tön zõk gyen gí té se, ko rai ter hes sé -
gek prob lé má já nak eny hí té se) meg fe le lõ ke ze lé sé vel. Ez
te kint he tõ cso por to san cél zott el lá tás nak. (A gyer mek -
szám sze rin ti dif fe ren ci á lás ról, en nek je len tõs sze gény ség -
csök ken tõ ha tá sá ról fon tos nem zet kö zi ta pasz ta la tok, to -
váb bá a ma gyar mik ro szi mu lá ci ós szá mí tá sok ta nús kod -
nak.)

A mély sze gény ség egyik oka a na gyon ala csony, a lét -
mi ni mum tö re dé két sem biz to sí tó jö ve de lem. Né hány cso -
port ban – sok gyer me ke sek nél, gyer me kü ket egye dül ne -
ve lõk nél, mun ka nél kü li ek nél, szak kép zet le nek nél – kü lö -
nö sen gyak ran kö vet ke zik be ilyen hely zet. A mély sze -
gény ség pénz be li el lá tá sok ré vén tör té nõ eny hí té sé nek
több esz kö ze van, jól le het más tí pu sú, ter mé szet be ni el lá -
tá sok vagy sze mé lyes szol gál ta tá sok nyúj tá sa is ki e mel ten
fon tos. Szél sõ sé ge sen rossz hely ze tek ben vagy csa lá di krí -
zi sek ese tén to vább ra is szük ség van ön kor mány za ti se gé -
lye zés re, ki vált, ha a pénz be li vagy ter mé szet be ni se gély
meg fe le lõ szol gál ta tá sok kal pá ro sul. A ter mé szet be ni el lá -
tá sok – is ko lai ét ke zés, könyv, tan szer, gyer me kes csa lá -
dok szo ciá lis bér la ká sa, üdü lés, köz le ke dés – sze gény ség -
csök ken tõ, esély-ja ví tó, in teg rá ló ha tá sa igen je len tõs le -
het. A sze gény ség, és kü lö nö sen a mély sze gény ség ke ze lé -
sé nél ké nyes és vi tat ha tó kér dés a cél zás mód sze re. Je len -
tõs to váb bi erõ fe szí té sek szük sé ge sek az egyé ni és a cso -
por tos cél zás ha tá sa i nak mé ré sé hez, elõ nye ik és hátrá -
nyaik, költ sé ge ik és hasz na ik össze mé ré sé hez.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:
– A csa lád tá mo ga tá sok sze gény ség csök ken tõ ha tá sá -

nak nö ve lé se.
– A gyer mek sze gény ség szél sõ sé ges, vég le tes for má i -

nak eny hí té se és fel szá mo lá sa.

Ja va solt in di ká to rok (az ún. La e ke ni in di ká to rok figye -
lembe véte lével):

– Re la tív sze gény sé gi mu ta tó: az át lag jö ve de lem meg -
ha tá ro zott há nya da alatt (me di án 60, 50 stb. %-a alatt) élõk 
ará nya kor, nem, ház tar tás tí pus sze rint (L).

– A tar tós sze gény ség ará nya kor és nem sze rint (me -
dián 60, 50 stb. %-a alat ti ak ará nya) (L).

– Re la tív sze gény sé gi rés kor és nem sze rint (L).
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– Ab szo lút sze gény ség mu ta tó ja: A sze gény sé gi arány
idõ be li ala ku lá sa (idõ ben ál lan dó sze gény sé gi kü szöb al -
kal ma zá sá val) (L).

– Tár sa dal mi jut ta tá sok nél kü li sze gény sé gi arány kor
és nem sze rint (L).

– Az uni ver zá lis csa lád tá mo ga tá sok sze gény ség csök -
ken tõ ha tá sá nak vál to zá sa.

– A pénz be li szo ciá lis tá mo ga tá sok ha tá sos sá gá nak
(igény be nem vé tel) és ha té kony sá gá nak (sze gény ség -
csök ken tõ ha tá sá nak) vál to zá sa.

– A ter mé szet be ni tá mo ga tá sok ha tá sos sá gá nak és ha -
té kony sá gá nak vál to zá sa.

– A csa lád tá mo ga tá sok sze gény ség csök ken tõ ha tá sá -
nak vál to zá sa.

– A szo ciá lis se gé lye zés sze gény ség csök ken tõ vál to zá sa.
– A szo ciá lis tá mo ga tá sok ha tá sos sá gá nak és ha té -

kony sá gá nak vál to zá sa.
– A ter mé szet be ni tá mo ga tá sok ha tá sos sá gá nak és ha -

té kony sá gá nak vál to zá sa.

3. La kás, lak ha tás fel té te le i nek, mi nõ sé gé nek, biz ton -
sá gá nak ja ví tá sa

A meg fe le lõ la kás ma az élet mi nõ sé gé nek egyik leg -
fon to sabb ele me. Az el fo gad ha tó mi nõ sé gû és meg fi zet he -
tõ költ sé gû la kás a csa lád és a gyer me kek jó lé té nek, egész -
sé gé nek nél kü löz he tet len ke re te. A túl ma gas la kás költ sé -
gek más alap ve tõ ki adá sok le szo rí tá sá hoz vagy a lak ha tás
biz ton sá gá nak el vesz té sé hez ve zet nek. A gyer mek sze -
gény ség és a la kás sze gény ség na gyon sok szá lon kap cso -
ló dik össze. A sze gény, nyo mor gó csa lá dok la kás vi szo -
nyai is nyo mo rú sá go sak. A szû kös és rossz la kás vi szo -
nyok ki hat nak az egész csa lád, a gyer me kek min den na pi
éle té re, el mé lyí tik az esé lyek egyen lõt len sé gét, meg ne he -
zí tik a sze gény ség bõl való ki tö rést. A pri vát tér hi á nya
meg ne he zí ti az egyén fej lõ dé sét.

A je len le gi ma gyar la kás rend szert szám ta lan struk tu rá -
lis prob lé ma ter he li. Még min dig több száz ezer re te he tõ a
túl zsú folt, kom fort nél kü li, szük ség la ká sok szá ma, az
ilyen „la ká sok” get tó so dó fal vak ban vagy te le pü lés ré sze -
ken nö vek võ mér ték ben kon cent rá lód nak. A sze gény ség -
ben élõ gyer me kes csa lá do kat je len tõs mér ték ben sújt ja a
je len le gi köz igaz ga tá si, ön kor mány za ti és tör vényi sza bá -
lyo zá si rend szer, illetve az ezek bõl kö vet ke zõ szür ke és fe -
ke te la kás gaz da ság (pl. ma gán bér let sza bá lyo zat lan sá ga,
la kás maf fi ák). A la kás prob lé ma tar tós ele me a ház tar -
tás-jö ve del mek és a la kás költ sé gek kö zöt ti tá vol ság, amit
a ma i nál sok kal ha té ko nyabb la kás hoz ju tá si és la kás fenn -
tar tá si tá mo ga tá si rend szer nek kell át hi dal nia.

A sze gény ség és mély sze gény ség csök ken té se el sõ sor -
ban e prob lé má kat kell, hogy ke zel je. Hosszabb tá von en -
nél sok kal na gyobb sza bá sú lé pé sek kel le nek a szeg re gá -
ció eny hí té sé re, majd meg elõ zé sé re, a la kás ál lo mány mi -
nõ sé gi ja ví tá sá ra, a la kás mo bi li tás je len tõs élén kí té sé re,
nem utol só sor ban a la kás bér let, kü lö nö sen a szo ciá lis bér -
la kás szek tor sze re pé nek je len tõs nö ve lé sé vel.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:
– Egész sé ges és biz ton sá gos la kó kör nye zet.
– Meg fe le lõ köz le ke dé si inf ra struk tú ra a szol gál ta tá -

sok el éré sé hez.
– Szeg re gá ció men tes la kó kör nye zet.
– Egész sé ges ivó víz és meg fe le lõ köz üze mi szol gál ta -

tá sok ál ta lá nos el ér he tõ sé ge.
– A szük ség le tek nek meg fe le lõ, a piac mû kö dé sé vel

össz hang ban lévõ, igaz sá gos, ará nyos és fenn tart ha tó tá -
mo ga tá si rend szer lét re ho zá sa és mû köd te té se.

– A la kás vesz tés in téz mé nye sí tett meg elõ zé si eszkö -
zeinek mû kö dé se.

– A szük ség le tek nek meg fe le lõ mennyi sé gû bér la kás
és szo ciá lis bér la kás.

Ja va solt in di ká to rok:
– Sze gény sé gi arány a la kás hasz ná lat jog cí me sze rint.
– A la kás ként el fo gad ha tat lan la kás ál lo mány nagy sá ga

és ará nya (subs tan dard la ká sok).
– A bér la ká sok, ezen be lül a tá mo ga tott bér la ká sok szá -

ma és ará nya.
– A la kás tá mo ga tá sok nak a né pes ség alsó két jö ve del -

mi ötö dé hez el ju tó ará nya.
– Zsú folt la ká sok ará nya.
– Te le pü lé si szeg re gá ci ós in dex.

4. A ké pes sé gek ki bon ta koz ta tá sát, a si ke res is ko lai pá -
lya fu tást se gí tõ in téz mé nyek és szol gál ta tá sok, a szeg re gá -
ció csök ken té se

Ma gyar or szág jól ki épí tett in téz mény rend szer rel ren -
del ke zik: vé dõ nõi, böl csõ dei, óvo dai, köz ok ta tá si há ló zat
mû kö dik, ami le he tõ sé get je lent het ne a sze gény ség ben élõ 
gyer me kek hát rá nya i nak el len sú lyo zá sá ra. Is me re tes
azon ban, hogy ép pen a leg ked ve zõt le nebb hely ze tû csa lá -
dok és gyer me kek szo rul nak ki az el lá tás ból, illetve szo -
rul nak be a leg ke vés bé igé nyes és ered mé nyes el lá tá sok ba.

A szol gál ta tá sok hoz tör té nõ hoz zá fé rés egyen lõ esé -
lyeinek biz to sí tá sá hoz el en ged he tet len a fej lesz tés, a szol -
gál ta tá sok szín vo na lá nak je len tõs eme lé se, a szeg re gá ció
min den for má já nak meg szün te té sét le he tõ vé tevõ sza bá -
lyo zás, valamint az in téz mé nyek és szol gál ta tá sok fel adat -
kör ének, illetve fi nan szí ro zá si, ad mi niszt rá ci ós és el len õr -
zé si rend sze ré nek át ala kí tá sa.

Ösz tö nöz ni kell a gyer mek köz pon tú kö ze lí tést, az in téz -
mé nyek nyi tot tab bá té te lét, a leg ki seb bek nél a túl sú lyos
egész ség ügyi szem lé let komp le xeb bé té te lét, valamint a
szol gál ta tá sok ha té ko nyabb össze han go lá sát a gyer mek i
és szü lõi igé nyek kel. A gyer me kek és csa lá dok szá má ra
több fé le szak em ber nyújt el lá tást. Sú lyos ha té kony sá gi
vesz te sé get okoz az együtt mû kö dés hi á nya, az informá -
ciók meg osz tá sá nak el ma ra dá sa, a fe le lõs sé gek ren de zet -
len sé ge. Olyan jogi és fi nan szí ro zá si esz kö zök re van szük -
ség, me lyek ér de kelt té te szik a sze rep lõ ket az együtt mû kö -
dés ben és az össze han golt te vé keny ség vég zé sé ben.

Ma gyar or szá gon vi lág vi szony lat ban ki e mel ke dõ en
erõs a szeg re gá ció a köz pén zek bõl fi nan szí ro zott in téz mé -
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nyek ese té ben is. A kö zös for rá sok ból fenn tar tott in téz mé -
nyek szín vo na la rend kí vül egye net len, és ez össze függ az -
zal, hogy el sõ sor ban me lyik tár sa dal mi cso port gyerme -
keit szol gál ják. A szeg re gá ló gya kor la tok nak szám ta lan
oka és sok ká ros kö vet kez mé nye van. Ki ug ró, és a je lek
sze rint nö vek võ az esé lyek egyen lõt len sé ge ki vált la kó -
hely, tár sa dal mi szár ma zás és et ni kum sze rint. Mind ez je -
len tõs sze re pet ját szik a gyer mek sze gény ség tar tó sí tá sá -
ban. A cél az esély egyen lõ ség erõ sí té se a ne ve lés, az ok ta -
tás és kép zés in téz mé nye i ben, a gyer me ke ket és csa lá do -
kat se gí tõ alap szol gál ta tá sok és szak szol gál ta tá sok rend -
sze re i ben. A szeg re gá ció csak ak kor eny hít he tõ, ha min -
den in téz mény és min den szol gá lat min den ki szá má ra el ér -
he tõ. Olyan jogi, fi nan szí ro zá si esz kö zök re van szük ség,
me lyek az in téz mé nye ket ér de kelt té te szik eb ben.

4.1. Nap köz be ni el lá tá sok
Ne he zí ti a kis gyer me kes szü lõk mun ka vál la lá sát, hogy

sok he lyen hi á nyoz nak a nap köz be ni el lá tá sok és ép pen a
leg hát rá nyo sabb hely ze tû ek szá má ra biz to sí tot tak a leg ke -
vés bé. A gyer me kek nap köz be ni el lá tá sá nak hi á nya egy -
for mán gyen gí ti a szü lõk, kü lö nö sen a nõk mun ka erõ-pi a ci 
esé lye it és a gyer me kek is ko lai be il lesz ke dé sét, ké sõb bi
tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak si ke rét. A 3 éven alu li kis gyer -
me kek el lá tá sa je len tõs ka pa ci tás hi á nyok kal küzd, fõ ként
a ki sebb te le pü lé se ken. Az in téz mé nyes for mák kö zül leg -
jel lem zõbb a böl csõ de, amely azon ban a ki sebb te le pü lé -
se ken nem mû kö dik, és a költ ség ha té ko nyabb óvo dai és
böl csõ dei el lá tást egy aránt nyúj tó in téz mé nyi in teg rá ció
sem ter jedt el. A ma gas óvo dáz ta tá si ará nyok el le né re egy -
ér tel mû en bi zo nyít ha tó, hogy a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû csa lá dok gyer me kei ese té ben még ma is az át la -
gos nál na gyobb va ló szí nû ség gel for dul elõ, hogy egy ál ta -
lán nem, vagy a le het sé ges nél jó val ké sõbb (5–6 éves kor -
ban) kez de nek óvo dá ba jár ni.

Hosszabb táv lat ban a kis gyer mek kor tól a köz ok ta tás ból 
ki lé pé sig egy sé ges rend szer ként kel le ne ke zel ni a gyer me -
kek nap köz be ni el lá tá sát. Meg fon to lás ra ér de mes egy egy -
sé ges, in teg rált szem lé le tû nap köz be ni el lá tó rend szer ki -
ala kí tá sa. Ér de mes át gon dol ni más, ha son ló tér szer ke ze tû
euró pai or szá gok gya kor la tá ból ki in dul va, hogy fõ leg a
mé ret ha té kony sá gi prob lé mák kal küz dõ ki sebb te le pü lé -
se ken, ahol a kü lön in téz mé nyek fenn tar tá sa rend kí vül
költ sé ges len ne, in téz mé nyi in teg rá ci ó val nem vol na-e
meg old ha tó a leg ki seb bek nap köz be ni gon do zá sa. Az in -
téz mé nyi in teg rá ció ki ter jed het a böl csõ dés, óvo dás és ál -
ta lá nos is ko lás korú gyer me kek re, de az észak-eu ró pai or -
szá gok ta pasz ta la ta i ra ala poz va akár az egész ség ügyi, szo -
ciá lis és ok ta tá si-ne ve lé si szol gál ta tá sok in teg rált együtt -
mû kö dé se is meg va ló sít ha tó len ne. Fon tos, hogy a he lyi
kul tu rá lis in téz mé nyek, köz gyûj te mé nyek, a több cé lú ál ta -
lá nos mû ve lõ dé si köz pon tok ak tív sze re pet játssza nak a
szü lõk, gyer me kek, fi a ta lok jó kö zös prog ram jai gaz da gí -
tá sá ban, a nap köz be ni el lá tá si le he tõ sé gek biz to sí tá sá ban.
Tá mo gat ni kell a sza bad idõ tar tal mas el töl té sé re szol gá ló
kö zös sé gi te rek, szol gál ta tá sok lét re ho zá sát és a szük sé ges 
szá mú szak em be rek fog lal koz ta tá sát.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:
– A 0–3 éves gyer me ke ket ne ve lõ csa lá dok szük ség le -

te i nek meg fe le lõ szá mú nap köz be ni el lá tá si fé rõ he lyet
biz to sí tó el lá tó rend szer.

– A szü lõi vá lasz tá si sza bad sá got le he tõ vé tevõ al ter -
na tív nap köz be ni el lá tá sok meg fe le lõ kö ré nek mû kö dé se.

– Min den gyer mek szá má ra jó mi nõ sé gû, kor sze rû pe -
da gó gi ai esz kö zö ket al kal ma zó óvo da biz to sí tá sa.

– A 6–10 éves kor osz tály szá má ra a szük ség le tek hez
iga zo dó szá mú és jó szín vo na lú is ko lán kí vü li ta nu lá si,
spor to lá si és sza bad idõs te vé keny sé ge ket biz to sí tó szol -
gál ta tá sok mû kö dé se.

– A szün idõk ide jén szük ség let sze rint igény be ve he tõ
sok szí nû prog ra mok biz to sí tá sa.

Ja va solt in di ká to rok:
– Nap köz be ni el lá tás ban ré sze sü lõ 0–3 éve sek ará nya.
– Böl csõ dé vel, óvo dá val nem ren del ke zõ te le pü lé sek

szá ma.
– Nap köz be ni el lá tás sal nem ren del ke zõ te le pü lé sek

szá ma.
– Óvo dá sok ará nya a négy éve sek kö zött.
– Fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek kö zül in teg rált nap -

köz be ni el lá tás ban ré sze sü lõk ará nya.
– Nap köz be ni el lá tás ban ré sze sü lõ 6–10 éve sek ará -

nya.

4.2. A ko rai ké pes ség gon do zás
Rég óta is mert és az utób bi évek ben is mét elõ tér be ke rü -

lõ tény, hogy a ko rai élet évek nek meg ha tá ro zó sze re pük
van a ké sõb bi élet út szem pont já ból. Szá mos ha zai és kül -
föl di vizs gá lat bi zo nyít ja, hogy az is ko lai pá lya fu tás ké -
sõb bi (kö zép is ko lai) sza ka sza i ban ta pasz tal ha tó el ma ra -
dás el sõ sor ban a kora gyer mek ko ri fel té te lek kel, kö rül mé -
nyek kel ma gya ráz ha tó. A ko rai élet kor ban tett be fek te té -
sek meg té rü lé sé hez ké pest a ké sõb bi, illetve ki egyen lí tõ
célú be avat ko zá sok jó val ke vés bé ha té ko nyak. A prog ra -
mok nak nem csu pán a gyer me ke ket kell meg cé loz ni uk, a
szü lõk be vo ná sa és ak tív rész vé te le nél kül nem biz to sít ha -
tó ak az elv árt (meg fe le lõ) ered mé nyek. Több or szág ban az 
el múlt évek ben kezd ték meg a ko rai ké pes ség gon do zást
biz to sí tó prog ra mok meg szer ve zé sét és in téz mény rend -
sze ré nek ki épí té sét.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:
– Rend sze res idõ kö zön ként meg va ló su ló szû rés a gyer -

me kek egész sé gi ál la po tá ról, kog ni tív-, moz gás-, be széd-
és ér zel mi fej lõ dé sé rõl a ko rai és ha té kony fej lesz tés ér de -
ké ben.

– A böl csõ dé be, óvo dá ba nem járó gyer me kek szá má ra
ké pes ség gon do zó és -fej lesz tõ szol gál ta tá sok biz to sí tá sa.

– A kis gyer mek ko ri ne ve lés sel fog lal ko zó szak em be -
rek rend sze res, fo lya ma tos együtt mû kö dé se.

– A kis gyer mek ko ri fej lesz tés re, ne ve lés re sza ko so dott 
szak em be rek mû kö dé se a ko rai ké pes ség gon do zás in téz -
mé nye i ben, valamint a böl csõ dék ben, illetve az óvo dai te -
vé keny ség be való be vo ná suk.
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Ja va solt in di ká to rok:
– A ko rai ké pes ség gon do zást biz to sí tó mû kö dõ szol -

gál ta tá sok szá ma.
– A ko rai ké pes ség gon do zást biz to sí tó prog ra mok ban

részt vevõ gyer me kek és csa lá dok szá ma.
– Az 5 éves kor ban a ko ruk nak meg fe le lõ fej lett sé gi

szin tet mu ta tók ará nya.
– A meg fe le lõ élet kor ban is ko la érett nek bi zo nyu ló

gyer me kek ará nya.
– Az SNI (spe ci á lis ne ve lé si igé nyû) gyer me kek szá -

ma.

4.3. A köz ok ta tás
A de mok ra ti kus tár sa dal mak ban az is ko lák, kü lö nös -

kép pen az alap fo kú köz ok ta tá si in téz mé nyek egyik alap -
ve tõ funk ci ó ja a tár sa dal mi kü lönb sé gek csök ken té se, a ta -
nu ló gyer me kek esé lye i nek egy más hoz való kö ze lí té se. A
ma gyar köz ok ta tás, annak el le né re, hogy a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény sze rint min den ta nu ló
szá má ra azo nos fel té te lek alap ján és azo nos szín vo na lon
kel le ne biz to sí ta ni az ok ta tá si szol gál ta tá so kat, is me re te -
ket, nem ké pes el lát ni ezt a funk ci ót.

Ma gyar or szá gon a szü lõk is ko lai vég zett sé gé nek és
fog lal ko zá sá nak nagy sze re pe van a gyer mek is ko lai elõ -
me ne te lé ben. A PI SA-fel mé rés sze rint – ha zánk ban – a
szü lõk is ko lai vég zett sé ge na gyobb arány ban be fo lyá sol ja
a gyer mek ta nul má nyi ered mé nye it, mint az OECD-or szá -
gok ban ál ta lá ban, illetve a szü lõk fog lal ko zá sa – az
OECD-or szá gok kö zül – ná lunk ha tá roz za meg leg erõ tel -
je seb ben az is ko lai tel je sít ményt. A nem zet kö zi vizs gá lat
de fi ní ci ó ja sze rint egy or szág köz ok ta tá si rend szer e ak kor
mél tá nyos, ha ké pes ki egyen lí te ni a ta nu lók hát rá nya it,
illetve min den ta nu ló szá má ra a csa lá di hát tér tõl füg get le -
nül biz to sít ja a szín vo na las ok ta tás hoz való hoz zá fé rést.
Az ered mé nyek alap ján Ma gyar or szá gon az ok ta tá si rend -
szert jel lem zõ há rom szem pont, a mi nõ ség, a ha té kony ság
és a mél tá nyos ság kö zül ez utób bi te rén mu tat koz nak a
leg égetõbb gon dok. A ma gyar ok ta tá si rend szert úgy kell
fej lesz te ni, hogy annak min den szint jén szak mai-mi nõ sé gi 
stan dar dok alap ján meg va ló sí tott prog ra mok ál tal szol gál -
ja az ok ta tá si esély egyen lõ sé get.

A köz ok ta tá si esély egyen lõ ség meg te rem té se nem va ló -
sul hat meg el szi ge telt ága za ti irá nyí tás sal. Va ló di rend -
szer for má ló ered mé nyek az esz köz rend szer és a fej lesz té si 
cé lok össze han go lá sa ré vén, valamint a kü lön bö zõ szak te -
rü le tek és ága za tok kom plex együtt mû kö dé sé ben va ló sul -
hat nak meg.

Alap ve tõ kér dés az egész ok ta tá si rend szer szem pont já -
ból, hogy az alap kép zés ben és to vább kép zé sek ré vén min -
den pe da gó gust fel kell ké szí te ni a mo dern, dif fe ren ci á ló, a 
ta nu lók egyé ni fej lõ dé si üte mé nek meg fe le lõ mód sze rek
al kal ma zá sá ra. A ha té kony ta ní tás hoz, ne ve lés hez a kom -
pe ten cia ala pú kép zés és az egyé ni e sí tett fog lal ko zás egy -
aránt el en ged he tet len fel té tel.

A köz ok ta tás ban biz to sí ta ni kell az egész ség ne ve lés re
és fej lesz tés re, a csa lá di és kö zös sé gi kap cso la tok ke ze lé -
sé re és a tes ti és lel ki egész ség meg õr zé sé re tör té nõ ne ve -

lést. Mind ezt tan tár gyi for má ban tör té nõ ok ta tás ra elõ kell
ké szí te ni, és a mo dell kí sér le tek le zá rá sa után, a fel té te lek
biz to sí tá sa mel lett be kell épí te ni.

Sok fé le tár sa dal mi nyo más és a köz ok ta tás gyen ge mi -
nõ ség e együt te sen olyan hely ze tet idéz tek elõ, amely ben
fel erõ sö dött az is ko lá kon be lü li és kü lö nö sen az is ko lák
kö zöt ti szeg re gá ció. Ez el sõ sor ban a hát rá nyos hely ze tû
ta nu ló kat – a sze gény, is ko lá zat lan, ál lás ta lan vagy roma
szü lõk gyer me ke it – sújt ja. A hát rá nyos hely ze tû gyer me -
kek rosszabb inf ra struk tu rá lis fel té te lek mel lett ta nul nak,
és nem jut nak hoz zá azok hoz a mi nõ sé gi pe da gó gi ai szol -
gál ta tá sok hoz, me lyek ré vén csök ken te ni le het ne hát rá -
nya i kat. A kér dés azért meg ha tá ro zó, mert a ko rai fej lesz -
tés ered mé nye it csak a mi nõ sé gi ok ta tás biz to sí tá sá val le -
het az is ko lai pá lya fu tás fo lya mán ér vé nye sí te ni.

Az esély te rem tõ ok ta tá si rend szer ben füg get le nül at tól,
hogy a gyer mek sze gény sor sú is ko lá zat lan csa lád ból szár -
ma zik, rossz mi nõ sé gû, szeg re gált la kó kö rül mé nyek kö -
zött él, fo gya té kos ság gal élõ, mig ráns vagy ép pen ki emel -
ke dõ te het sé gû, egész éle tén ke resz tül ké pes sé ge i nek, te -
het sé gé nek meg fe le lõ kép zés ben kell ré sze sül nie, anél kül,
hogy ezt elõ íté le tek, szte re o tí pi ák, el fo gult el vá rá sok vagy 
hát rá nyos meg kü lön böz te tés be fo lyá sol nák. Ép pen ezért
ez kell hogy le gyen a ma gyar ok ta tás po li ti ka leg fon to sabb
pri o ri tá sa.

Az is ko lai szeg re gá ció csök ken té se ér de ké ben egy szer -
re szük sé ge sek ad mi niszt ra tív és inf ra struk tú ra fej lesz tõ
in téz ke dé sek. Ezek be ve ze té sé nek elõ fel té te le, hogy a fon -
to sabb sze rep lõk – ön kor mány za tok, szü lõk, pe da gó gu -
sok – ma gu ké vá te gyék ezt az ügyet.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:

– A hát rá nyos hely ze tû gyer me kek óvo dai el lá tá sá nak
biz to sí tá sa a si ke res is ko lai pá lya fu tás biz to sí tá sa ér de ké -
ben.

– Min den gyer mek a ké pes sé ge i nek meg fe le lõ szin tû
ma xi má lis tu dás sal fe jez ze be alap fo kú ta nul má nya it.

– A kom pe ten cia mé ré sek ered mé nye i ben ra di ká li san
csök ken jen a szü lõ is ko lá zott sá gá nak, illetve a gyer mek
la kó he lyé nek meg ha tá ro zó sze re pe.

– A sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek meg ha tá ro zó
több sé ge a ké pes sé gük nek meg fe le lõ szak mai tá mo ga tás -
sal in teg rált kör nye zet ben foly tas sa ta nul má nya it.

– Is ko lán be lü li pe da gó gi ai mód sze rek kel, is ko lán kí -
vü li tá mo ga tá sok kal – az is ko lai si ke res ség elõ se gí té sé -
vel – csök ken jen mi ni má lis ra a sa ját osz tá lyá ban több
 évvel túl ko ros gyer me kek szá ma.

– Az is ko lai szeg re gá ció min den for má já nak meg szû -
né se.

– Tu da tos pá lya vá lasz tás után ra di ká li san csök ken jen a 
kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben le mor zso ló dók szá -
ma.

– Min den fi a tal a ké pes sé ge it ma xi má li san ér vé nye sí -
tõ, pi ac ké pes tu dás sal hagy ja el a kö zép is ko lát.
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Ja va solt in di ká to rok (az ún. La e ke ni in di ká to rok figye -
lembe véte lével):

– Ko rai is ko la el ha gyók ará nya (L).
– Az ala csony kép zett sé gû sze mé lyek ará nya (L).
– A kom pe ten cia mé ré sek ered mé nyei.
– A szeg re gált is ko lák ban, is ko lai osz tá lyok ban ta nu -

lók ará nya.
– A fo gya té kos gyer me kek kö zül in teg rált ok ta tás ban

részt ve võk ará nya.
– A kö zép fo kú ta nul má nya i kat érett sé git nyúj tó kép -

zés ben foly ta tók ará nya.

5. A gyer me kes csa lá do kat cél zó sze mé lyes szol gál ta tá -
sok és szak el lá tá sok fej lesz té se

A szo ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál -
ta tá sok tör vényileg ga ran tált, in téz mé nyes ke re tei elv ben
adot tak. Az 1993-ban el fo ga dott szo ciá lis tör vény és az
1997-ben meg ho zott gyer mek vé del mi tör vény, valamint
azok mó do sí tá sai fo lya ma to san bõ ví tik a szol gál ta tá sok
kö rét. Je len leg azon ban még e csa lá di és sze mé lyes szol gá -
la tok (az ún. sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szol gál ta tá -
sok) tör vényekben kö te le zõ en elõ írt for má i nak ki épí tett sé -
ge sem tel jes.

A szol gál ta tá sok te le pü lé sen be lü li el he lyez ke dé se, tár -
gyi fel té tel rend sze re, fel sze relt sé ge, egyen lõ esé lyû hoz -
zá fé ré se na gyon vál to zó a sze gé nyebb ré gi ók, kis tér sé gek
és kis te le pü lé sek hát rá nyá ra. A szol gál ta tá sok több sé ge
ren del ke zik mû kö dé si en ge déllyel, de a szol gál ta tá sok ra
vo nat ko zó mi ni má lis stan dar dok hi á nya  miatt a szol gál ta -
tá sok több sé ge nem fe le l meg a mi nõ sé gi szak mai fel té te -
lek nek. A he lyi szük ség le tek fel mé ré se hi á nyos, a re gi o ná -
lis szol gál ta tás fej lesz té si kon cep ci ók el ké szül tek, de sok
te le pü lés a mai na pig nem ké szí tett szük ség le tek re ala po -
zott hely zet ér té ke lést, szol gál ta tás fej lesz té si kon cep ci ót.
A meg lé võ és mû kö dõ szol gál ta tá sok ha té kony sá gát is
csök ken ti az együtt mû kö dé sek hi á nya.

A sze gény ség ben élõ gyer me kek nem csak te le pü lé si, te -
rü le ti és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek  miatt es nek el a
szük ség le te ik nek meg fe le lõ el lá tá sok tól, ha nem a gyer me -
kek nek nyúj tott szol gál ta tá sok ban fog lal koz ta tot tak szem -
lé le te, igen el té rõ ér ték be ál lí tó dá sa, az alap el vek és a nor -
mák el té rõ vol ta és sok fé le szak ér te lem hi á nya  miatt is. A
gyer me kek kel fog lal ko zók kö ré ben gya ko ri az elõ íté le tes -
ség és (vagy) egyes cso por tok kal szem be ni nem is na gyon
rej tett rassziz mus. Bár a leg sze gé nyeb bek nek és a leg ki -
szol gál ta tot tab bak nak van szük sé ge a leg ma ga sabb szak -
ér te lem re, a leg jobb mi nõ sé gû szol gál ta tá sok ra, e he lyett
sok szor a mi ni mum for rá sok ból lé te zõ, fél meg ol dást je len -
tõ szol gál ta tá si le he tõ sé gek, kvá zi-szak mai se gít sé gek jut -
nak ne kik.

A Nem ze ti Stra té gia meg va ló sí tá sa so rán a szol gál ta tá -
sok ban dol go zók szak mai szín vo na lát je len tõ sen emel ni
kell. Szem lé let vál to zást kell el ér ni a gyer me kek kel fog lal -
ko zó szol gál ta tók kö ré ben a kép zé sek rész le ges át ala kí tá -

sá val, erõ sebb kont roll já val, illetve meg fe le lõ át kép zé sek -
kel. El kell érni, hogy min den kis tér ség ben min den alap -
szol gál ta tás ki épül jön, illetve, hogy ru tin sze rû vé vál jon a
szak szol gá la tok el éré se. Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a 
te rü le ti hát rá nyok ki egyen lí té sé re, és az egyen lõ esé lyû
hoz zá fé rés re. Ki kell ala kí ta ni a vi lá gos szak mai stan dar -
do kat, bi zo nyos ese tek ben a pro to kol lo kat, és rend sze re -
sen kell mér ni a la kos ság elé ge dett sé gét a szolgáltatá -
sokkal.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:
– Szeg re gá ció men tes in téz mé nyek.
– Egyen lõ esély a hoz zá fé rés ben.
– Kor sze rû tu dás sal ren del ke zõ szak em be rek, a ha té -

kony sá got elõ tér be he lye zõ, együtt mû kö dõ szol gál ta tá -
sok.

– Az el lá tat lan gyer me kek szá má nak ra di ká lis csök -
ken té se.

– Ru gal mas ság, a szük ség le tek re vá la szo ló szol gál ta tá -
sok mû köd te té se.

– Rend sze res, fo lya ma tos szak ma kö zi együtt mû kö dés.
– Ru tin sze rû együtt mû kö dés a szü lõk kel.
– Kor sze rû kép zé si és to vább kép zé si rend sze rek bõ ví -

té se.
– Ha té kony és in ten zív csa lád meg tar tó szol gál ta tá sok

biz to sí tá sa.
– Kor sze rû mód sze rek ru tin sze rû hasz ná la ta az is ko lai

konf lik tu sok, a csa lá don be lü li erõ szak, a gyer mek- és fi a -
tal ko ri bûn el kö ve tés ha té kony ke ze lé sé hez.

– Az igény be ve võk elé ge dett sé gé nek rend sze res mé ré se.

Ja va solt in di ká to rok:
– Alap el lá tá so kat nem mû köd te tõ te le pü lé sek szá ma.
– Szo ciá lis szak em be rek ará nya a szo ciá lis és gyer -

mek jó lé ti szol gá la tok mun ka tár sai kö zött.
– A szol gál ta tá sok ál tal el lá tott gyer me kek és csa lá dok

szá ma.
– A csa lád ból át me ne ti gon do zás ba ke rü lõ gyer me kek

kö zül a csa lád ba vissza ke rü lõk ará nya.
– A csa lá dok át me ne ti ott ho ná ban el he lye zett szü lõk és 

gyer me ke ik kö zül a két év nél hosszabb ide je az el lá tó rend -
szer ben „ván dor lók” ará nya.

– A szak el lá tás ban el he lye zett gyer me kek ará nya a
meg fe le lõ korú né pes sé gen be lül.

– Igény be ve võk elé ge dett sé gi szint jé nek vál to zá sa.

6. Egész sé ge sebb gyer mek kor biz to sí tá sa

A sze gény ség és egyen lõt len sé gek sok fé le össze füg gést 
mu tat nak a meg be te ge dé si és ha lan dó sá gi sta tisz ti kák kal,
noha e kér dés rõl jó val több a nem zet kö zi, mint a ma gyar -
or szá gi vi szo nyok ra vo nat ko zó is me re tünk. Né hány
össze füg gés rég óta a de mog rá fu sok lá tó kö ré ben van. Tud -
juk pél dá ul, hogy az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gû
anyák cso port já ban az át lag nál gya ko ribb a ko ra szü lés, a
kis sú lyú cse cse mõ szü le té se, és na gyobb a cse cse mõ ha -
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lan dó ság is. Az egész ség ügyi egyen lõt len sé gek – az el lá tá -
sok hoz való hoz zá fé rés, az egész sé gi ál la pot mu ta tó i nak
ked ve zõt len ala ku lá sa stb. – fo ko zot tan érin tik a rosszabb
szo ciá lis hely ze tû csa lá do kat. Az egész ség re ár tal mas,
valamint az egész sé ges élet mó dot le he tet len né tevõ la kás -
kö rül mé nyek és a táp lál ko zás rossz szín vo na la mel lett, a
hát rá nyos hely ze tû, illetve mar gi ná lis cso por tok az ezen
fo lya ma tok ellen ható, már ren del ke zés re álló egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok hoz sem jut nak hoz zá.

A gyer mek sze gény ség csök ken té se szem pont já ból több 
meg ha tá ro zó elem pri o ri tá sá ra len ne szük ség. El kell érni,
hogy min den gyer me kes csa lád hoz zá fér jen az egész ség -
ügyi el lá tá sok hoz és bir to ká ban le gyen az el lá tá si rend sze -
rek re és szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók nak. Az
el lá tó rend szer te rü le ti kü lönb sé ge i nek csök ken té se je len -
tõ sen ja ví ta ná a szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rést, mér -
sé kel ve ezzel az egész ség-eg yen lõt len sé ge ket. Ki emelt
cél cso port ként kell ke zel ni a 0–3 éves kor osz tályt, az
 ebben a kor ban biz to sí tott élet mi nõ ség és ko rai fej lesz tés
alap ve tõ ha tás sal van a gyer mek to váb bi fej lõ dé sé re,
egész sé gi és men tá lis ál la po tá ra, élet le he tõ sé ge i re.

A Stra té gia szá mos cél já nak meg va ló su lá sát se gí tik a
2005 no vem be ré ben el ké szült „Kö zös kin csünk a gyer -
mek” Nem ze ti Cse cse mõ- és Gyer mek egész ség ügyi Prog -
ram in téz ke dé si ja vas la tai. En nek szin te min den ele me
fon tos e Nem ze ti Stra té gia szem pont já ból is.

Leg fon to sabb cél ki tû zé sek:

– Egész sé ges élet mód meg te rem té se (táp lál ko zás,
sport, sza bad idõ).

– Az egyen lõ hoz zá fé rés meg te rem té se az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok hoz, az alap- és szak el lá tá sá ban.

– Az egész ség ügyi alap el lá tás ban dol go zók to vább -
kép zé se, ér zé ke nyí té sük fo ko zá sa.

– Az el lá tat lan gyer me kek szá má nak ra di ká lis csök -
ken té se, a min den gyer me ket el érõ szak or vo si el lá tó rend -
szer.

– A ser dü lõ ko ri ter hes sé gek kor sze rû meg elõ zé se.

– A ko ra szü lé sek elõ for du lá sá nak és ará nyá nak csök -
ken té se.

Ja va solt in di ká to rok (az ún. La e ke ni in di ká to rok figye -
lembe véte lével):

– Szub jek tív egész sé gi ál la pot jö ve de lem sze rint (L).

– Ko ra szü lé sek szá ma.

– Gyer mek ha lá lo zás szá ma.

– Túl sú lyos gyer me kek ará nya.

– Ép fo ga za tú 10 éves gyer me kek ará nya.

– Ser dü lõ ko ri ter hes sé gek ará nya.

– Kró ni kus be teg sé gek ará nya az azo nos korú né pes -
ség ben.

– Gyer mek or vos és a vé dõ nõ ál tal el lá tott te le pü lé sek
szá ma.

Az Országgyûlés
48/2007. (V. 31.) OGY

határozata

az Országgyûlés felhatalmazásának megadásáról az
államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény

22.  §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás
részeként létrejövõ Kormányzati Épület(együttes)

meg valósítását célzó közbeszerzési eljárás
megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési

eljárás esetén a szerzõdéskötéshez*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 22.  §-a alap ján fel ha tal ma zást ad a Kor -
mány nak a Kor mány za ti Ne gyed be ru há zás ré sze ként lét -
re jö võ Kor mány za ti Épü let(együt tes) meg valósítását cél -
zó, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
5/A. Cí mé ben sza bá lyo zott ver seny pár be széd ren del ke zé -
se i nek meg fele lõen le foly ta tan dó köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sá hoz, valamint az ered mé nyes köz be szer zé si
el já rás ese tén a szer zõ dés kö tés hez, az aláb bi ak szerint:

1. A köz be szer zés aján lat ké rõ je és a szer zõ dést kötõ
fél:

A Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság.

2. A köz be szer zé si el já rás és a szer zõ dés tár gya:

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
5/A. Cí mé ben sza bá lyo zott ver seny pár be széd el já rás a
Kor mány za ti Ne gyed be ru há zás ré sze ként meg valósuló
Kor mány za ti Épü let(együt tes) meg valósítását vég zõ ma -
gán fél ki vá lasz tá sá ra irá nyul.

A be ru há zás meg valósításáért (ide ért ve az épí té si en ge -
dé lye zést is) a ma gán fél fe le l, a be ru há zás meg valósítását
a ma gán fél fi nan szí roz za.

A szer zõ dés sel meg valósítani kí vánt konst ruk ció fu -
tam ide je 25 év, amely fu tam idõ kez dõ nap ja a Kor mány za -
ti Épü let(együt tes) hasz ná lat ba vé te le, azaz a kor mány za ti
szer vek be köl tö zé sé nek nap ja.

A konst ruk ció fu tam ide je alatt a fel épít mény alatt el he -
lyez ke dõ föld te rü let tu laj do no sa a Ma gyar Ál lam ma rad, a
ma gán fél a fu tam idõ idõ tar ta má ra föld hasz ná la ti jo got
kap.

A szer zõ dés alap ján a fel épít mény tu laj do no sa a ma gán -
fél lesz, és a tu laj don jog a ma gán fé lé ma rad a fu tam idõ tel -
jes idõ tar ta ma alatt. A fu tam idõ tel jes idõ tar ta ma alatt az
épü let kar ban tar tá sát, az épü let gé pé sze ti rend sze re i nek
üze mel te té sét a ma gán fél lát ja el.

A Ma gyar Ál lam a fel épít mény ren del ke zés re bo csá tá -
sá ért és a kap cso ló dó szol gál ta tá sok tel je sí té sé ért elõ re
rög zí tett, éves dí jat fi zet a ma gán be fek te tõ nek.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Ma gyar Ál lam ál tal, a szer zõ dés tel jes fu tam ide je
alatt össze sen fi ze ten dõ ki adá sok je len ér té ke – 2007. évi
ér té ken – leg fel jebb net tó 142 500 mil lió fo rint le het.

A szer zõ dés le he tõ sé get biz to sí t a Ma gyar Ál lam szá -
má ra arra, hogy a konst ruk ció fu tam ide jé nek vé gén – elõ re 
rög zí tett vé tel áron – meg vá sá rol ja a fel épít ményt.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
49/2007. (V. 31.) OGY

határozata

Sándor István országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Sán dor Ist ván
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Du na ke szi Vá -
ro si Bí ró ság 5.B.136/2007/3. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegyz õje

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1034/2007. (V. 31.) Korm.

határozata

a hajléktalan ellátórendszer 2007–2013. közötti
fejlesztésérõl

A Kor mány a haj lék ta lan em be rek élet kö rül mé nye i nek
ja ví tá sa, tár sa dal mi in teg rá ci ó juk elõ se gí té se, valamint az
el lá tó rend szer kor sze rû sí té se és bõ ví té se ér de ké ben a
2007–2013. kö zött szük sé ges leg fon to sabb in téz ke dé sek -
rõl a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az ön el lá tás ra és ön fenn tar tás ra ké pes, de lak ha tás -
sal nem ren del ke zõ vagy át me ne ti in téz mény ben élõ haj -
lék ta lan em be rek el lá tá sa ér de ké ben

a) ki kell dol goz ni egy 500 la kás ból álló kül sõ fé rõ -
hely-rend szer lét re ho zá sá hoz, valamint mû köd te té sé hez
szük sé ges konst ruk ci ót;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

b) a Kor mány fel ké ri a Haj lék ta la no kért Köz ala pít -
ványt az a) pont ban fog lalt fel adat meg va ló sí tá sá ban tör té -
nõ köz re mû kö dés re;

c) az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re té ben
prog ra mot kell in dí ta ni – a hét éves idõ szak alatt – mint egy
3500 haj lék ta lan em ber mun ka erõ-pi a ci be il lesz ke dé sé -
nek elõ moz dí tá sá ra, és eh hez kap cso ló dó an la kás- vagy
szál lás hely bér lé se, ille tõ leg fog lal koz ta tá sa költ sé ge i nek
rész be ni át vál la lá sá ra;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: a prog ram mû köd te té sé re 2008. ja nu ár
 1-jé tõl fo lya ma to san

d) az ut cán élõ haj lék ta lan em be rek szá má nak csök ken -
té sé rõl, el lá tás hoz jut ta tá sá ról és az ut cai lét tel kap cso la tos 
tár sa dal mi konf lik tu sok ke ze lé sé rõl  szóló 1107/2004.
(X. 26.) Korm. ha tá ro zat, valamint a haj lék ta lan em be rek
fog lal koz ta tá sát és lak ha tá sát elõ se gí tõ kí sér le ti prog ra -
mok vég re haj tá si ta pasz ta la ta i nak figye lembe véte lével
– az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re té ben – foly tat -
ni és bõ ví te ni kell azo kat a prog ra mo kat, me lyek a vi dé ki,
csa lá dos haj lék ta lan em be rek lak ha tá sát és fog lal koz ta tá -
sát tá mo gat ják;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma to san

e) az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re té ben
prog ra mot kell in dí ta ni az át me ne ti el he lye zést nyúj tó in -
téz mé nyek (haj lék ta la nok át me ne ti szál lás a és éj je li me ne -
dék he lye) inf ra struk tu rá lis fej lesz té sé re, annak ér de ké ben, 
hogy azok al kal mas sá vál ja nak a fris sen haj lék ta lan ná vált
és a spe ci á lis se gí tést igény lõ em be rek, a pszi chi át ri ai, al -
ko ho ló gi ai, ma ga tar tá si za va rok kal küz dõk, az ál lam i gon -
dos ko dás ból ki ke rü lõ és haj lék ta lan ná váló fi a tal fel nõt -
tek, illetve a bün te tés-vég re haj tá si in té zet bõl sza ba du lók
tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
ra. Az éj je li me ne dék he lyek zsú folt sá gát, tö meg szál lás jel -
le gét csök ken te ni kell, hogy a szo ciá lis mun kát je len leg el -
uta sí tó haj lék ta lan cso por tok el ér he tõ vé vál ja nak.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: a prog ram mû köd te té sé re 2008. ja nu ár
 1-jé tõl fo lya ma to san
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2. A tar tó san ut cán élõ haj lék ta lan em be rek meg fe le lõ
el lá tá sa ér de ké ben

a) a ha tá lyos jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tá val ja vas la tot 
kell ki dol goz ni a be ke rü lés hez ke vés fel té telt tá masz tó in -
téz mé nyek ki ala kí tá sá ra és a je len le gi haj lék ta la nel lá tó in -
téz mé nyek nek az el lá tot ti szük ség le tek hez iga zo dó át ala -
kí tá sá ra;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

b) a mû kö dõ mo dell kí sér le ti prog ra mok ta pasz ta la ta i ra
épít ve meg kell vizs gál ni annak gaz da sá gi és jogi feltéte -
leit, hogy a haj lék ta lan em be rek ál tal kü lö nös gya ko ri ság -
gal lá to ga tott köz for gal mú utas lé te sít mé nyek ben, ille tõ leg 
azok köz vet len kör nye ze té ben szo ciá lis cso mó pon tok ke -
rül je nek ki ala kí tás ra, kü lö nös fi gye lem mel az ál lam i tu laj -
don ban lévõ in gat la nok ilyen cél lal tör té nõ felhasználá -
sára.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

3. A haj lék ta lan em be rek egész ség ügyi el lá tá sát vég zõ
in téz mény rend szer fej lesz tés ér de ké ben

a) el sõ sor ban ál lam i, ön kor mány za ti in gat la nok ban ki
kell ala kí ta ni a nyu gat-du nán tú li, a kö zép-du nán tú li, az
észak-al föl di, illetve a dél-al föl di ré gió hu szon négy órás
egész ség ügyi cent ru ma it, en nek ér de ké ben elõ kell ké szí -
te ni a szük sé ges jog sza bály-mó do sí tást;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

b) a Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
vizs gál ják meg a haj lék ta lan em be rek ré szé re or szá go san
össze sen 300 ápo lá si, illetve kró ni kus el lá tást biz to sí tó
kór ház i ágy ki ala kí tá sá nak, ezen túl a fer tõ zõ meg be te ge -
dé sek meg elõ zé se ér de ké ben a já ró be teg-szak el lá tás biz -
to sí tá sá nak, valamint a fer tõt le ní tés meg szer ve zé sé nek és
mind ezek fi nan szí ro zá sá nak fel té te le it.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

4. A haj lék ta lan ná vá lás meg elõ zé se ér de ké ben
a) meg kell vizs gál ni annak gaz da sá gi és jogi feltéte -

leit, hogy a köz üze mi szol gál ta tók mi lyen mó don le het né -
nek kö te lez he tõ ek a kár tyás fo gyasz tás mé rõ ké szü lé ke ket
a szo ci á li san rá szo rult sze mé lyek kö ré ben ál ta lá no san

hasz nált esz köz zé ten ni a fo gyasz tó to váb bi ela dó so dá sá -
nak és a szol gál ta tás ból való ki kap cso lá sá nak meg elõ zé se
cél jából;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

b) meg kell ha tá roz ni, hogy a tu laj do nos he lyi ön kor -
mány za tok nak mi lyen, az ela dó so dás meg elõ zé sét szol -
gáló in téz ke dé se ket kell vég re haj ta ni uk a tu laj do nuk ban
lévõ la kás ban élõ, el adó so dott bér lõ ki la kol ta tá sa elõtt;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

c) fe lül kell vizs gál ni a la kás tá mo ga tá si rend szer je len -
le gi sza bá lya it, a lak bér tá mo gat ás ra jo go sul tak kö ré nek
szé le sí té se ér de ké ben.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
35/2007. (V. 31.) ME

határozata

az országos rendõrfõkapitány felmentésérõl

A rend õr ség rõl szóló 1994. évi XXXIV. tör vé ny 4. §
(2) be kez dé se alap ján, a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter elõ -
ter jesz té sé re

dr. Bene Lász ló or szá gos rend õr fõ ka pi tányt

e tiszt sé gé bõl – 2007. má jus 31-ei ha tállyal – 

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
36/2007. (V. 31.) ME

határozata

szakállamtitkár felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló 2006.
évi LVII. tör vé ny 58. § c) pont ja alap ján, a környezet -
védelmi és víz ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Var ga Mik lóst, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Minisz térium szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2007. jú ni us 1-jei ha tállyal – 

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
37/2007. (V. 31.) ME

határozata

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
fõigazgatójának felmentésérõl

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl szóló
1999. évi CXXIV. tör vé ny (T.) 7. § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt jog kö röm ben a T. 7. § (6) be kez dés a) pont ja alap ján

Mar si Eri kát, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te fõ igaz ga tó ját e tiszt sé gé bõl

– 2007. jú li us 1-jei ha tállyal – 

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
38/2007. (V. 31.) ME

határozata

egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési bizottságok 
magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl

és kinevezésérõl

1. Ko vács Kál mánt
– a Ma gyar–In do néz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

Bár sony And rást
– a Ma gyar–Tha i föl di Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

dr. Sza nyi Ti bort
– a Ma gyar–Tu né zi ai Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

Di ós sy Gá bort
– a Ma gyar–Tö rök Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ki tiszt sé gé bõl fel men tem, egyide -
jûleg

dr. Kóka Já nost
– a Ma gyar–In do néz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

dr. Ga ram he gyi Ábelt
– a Ma gyar–Tha i föl di Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,
– a Ma gyar–Bra zil Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Iz ra e li Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,

Me ré nyi Mik lóst
– a Ma gyar–Tö rök Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Bosz nia-Her ce go vi nai Gaz da sá gi Ve gyes

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; egy ide -
jû leg az 54/2005. (VIII. 2.) ME ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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

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.


