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Kormányrendeletek

A Kormány 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint
közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet hatálya az egyházi fenntartású,
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint a
felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról
szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti normatív hozzájárulásban 2011. évben részesülõ oktatási,
b) az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) szerinti normatívában 2011. évben
részesülõ szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban: szociális),
c) a közgyûjteményi és közmûvelõdési,
d) finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi
szolgáltatást nyújtó, nem költségvetési szervként mûködõ szervezetekre (a továbbiakban: foglalkoztatóra), azok
fenntartóira, a velük a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti munkaviszonyban állókra,
valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti hivatásos
nevelõszülõi jogviszonyban álló hivatásos nevelõszülõkre (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki.

2. §

Támogatásra az 1. §-ban meghatározott egyházi fenntartó – az egyházon keresztül – jogosult.

3. §

(1) A foglalkoztatott a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban:
kompenzáció) a januártól júliusig terjedõ idõszak hét hónapjára járó, utólagos, egyösszegû kompenzáció kivételével, a
2011. év hónapjaira járó munkabérének kifizetésével egyidejûleg, a 2010. december 31-én az 1. § szerinti
foglalkoztatónál fennálló munkajogviszonya alapján havonta a (2)–(9) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.
A januártól júliusig hónapokra járó kompenzáció kifizetésére, a nyilatkozat leadásának hónapjára járó
munkabér kifizetésével egyidejûleg, visszamenõlegesen kerül sor.
(2) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az
a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult.
(3) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére figyelembevételével 3500 forint bruttó kompenzációra jogosult az a
foglalkoztatott,
a) aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy gyermek után
jogosult, és
b) akinek a házastársa vagy élettársa is az 1. § szerinti foglalkoztatóknál, vagy a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett
jogviszonyban áll, és
c) mindkettõjük 3. § szerinti munkabére, vagy illetménye a tárgyhó elsõ napján eléri a 198 500 forintot, de nem
haladja meg a 267 000 forintot.
A kompenzációra a házas- vagy élettársak kizárólag egyike jogosult, a 7. § szerinti nyilatkozatuk alapján.
(4) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére 0,61%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû –
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre
a) egy vagy két gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a 71 600 forintot;
b) három gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a 128 500 forintot;
c) négy vagy több gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a
128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával növelt összegét.
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(5) A (2) és a (4) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti
minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 100 forintra kerekített
összegével.
(6) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi megszûnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(5) bekezdés szerinti
kompenzáció 100 forintra kerekített idõarányos részére jogosult.
(7) Egyidejûleg több, az 1. § szerinti jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidõs jogviszonyában jogosult a
(2)–(6) bekezdés szerinti kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidõs jogviszony hiányában, az idõben
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
(8) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét
idõtartamára. A kompenzáció emiatt kiesõ összegét a tárgyhónapban kiesõ munkanapok számának a foglalkoztatott
munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában,
100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.
(9) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya a 2011. évben keletkezett és azt közvetlenül megelõzõen is az
1. § szerinti, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. ( XII. 30.)
Korm. rendelet 1. §-ában említett jogviszonnyal rendelkezett, a (2)–(8) bekezdés alkalmazásával jogosult
a kompenzációra.
4. §

(1) A 3. § vonatkozásában munkabérként kell figyelembe venni a munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres
bérpótlékait.
(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-elõleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minõsül, és egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális
költségek között kerül figyelembe vételre.

5. §

(1) Az e rendelet alapján járó 2011. évi kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium) – elõzetes hozzájárulásként – 600,0 millió Ft támogatást nyújt a kompenzáció
kifizetésében érintett egyházak részére, a 4. mellékletben szereplõ kimutatás szerint.
(2) A támogatásnak a Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.
(3) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára használható fel,
más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

6. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott egyházi fenntartók részére a 2011. évi bérkompenzáció összegébõl elõzetes
hozzájárulásként 600,0 millió Ft kerül átadásra, amely összeget a Minisztérium a 4. mellékletben meghatározott
egyházak által benyújtott igények arányában oszt fel.
(2) A 2011. évi bérkompenzációra január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és az október–december
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülõ összegekkel az egyházi foglalkoztatók 2011. október 15-ig számolnak el az
egyházi fenntartók felé, az egyházi fenntartók 2011. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik
2011. november 10-ig számolnak el a Minisztérium felé. Az elszámolás tartalma az 5. melléklet szerinti – ágazati
bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan
kifizetésre kerülõ összegeket és a munkaadókat terhelõ járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint, a Minisztérium által biztosított támogatás elõlegfinanszírozásnak minõsül, utólagos
elszámolási kötelezettséggel.
(4) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó
a támogatást köteles a 3. § (1) bekezdésében megjelölt célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követõ
5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.
(5) Foglalkoztató a kompenzáció összegét a nyilatkozat leadását követõen, a tárgyhónapra járó munkabérének
kifizetésével együtt fizeti ki foglalkoztatott részére.
(6) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 3. mellékletben foglalt Igénylõlapnak a fenntartó részére történõ
megküldésével történik. A fenntartó az Igénylõlapokat, valamint azok 3/b. melléklet szerinti összesítõjét megküldi az
egyház részére.
(7) Az elszámolások utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történõ – ellenõrzése céljából, minden támogatásban
részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történõ) nyilvántartást vezetni.
(8) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
a) ellenõrizheti, hogy a benyújtott igénylések megfelelnek-e a rendeletben meghatározott jogosultsági
feltételeknek,
b) ellenõrizheti a foglalkoztatott részére történõ kifizetések végrehajtását,
c) ellenõrizheti az egyházak által igényelt kompenzációs támogatás teljes körû felhasználását és elszámolását.
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7. §

(1) A foglalkoztatott a 2011. évi kompenzációjának megállapításához a foglalkoztatója részére nyilatkozik
– a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságról, és
a kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ kedvezményezett eltartottakról.
(2) A nyilatkozat tartalmazza
a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,
b) a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,
c) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs jogviszonyáról szóló nyilatkozatot,
d) a Nyilatkozó aláírását,
e) a 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatot,
f) a kompenzáció érvényesítésére vonatkozó rendelkezést,
g) a Nyilatkozó foglalkoztatójának megnevezését, adószámát, aláírását,
h) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs nevét, aláírását, a Nyilatkozóval közös háztartásban
élõ házas- vagy élettárs foglalkoztatójának megnevezését, adószámát,
i) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.
(3) A 3. § (7) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az õt teljes munkaidõs jogviszonyban
foglalkoztatójának a (4) bekezdés szerinti határidõig leadja. Teljes munkaidõs jogviszony hiányában a Nyilatkozó
nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidõig annak a foglalkoztatónak köteles leadni, akinél jogviszonya
a legkorábban keletkezett.
(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot legkésõbb 2011. szeptember 10-ig – külföldi szolgálatot teljesítõk esetében 2011. október
10-ig – nyújtja be a foglalkoztatónak két példányban. A foglalkoztató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik
példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtõ helynek.
(5) A foglalkoztatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megõrizni és ellenõrzés esetén
bemutatni.
(6) Amennyiben a Nyilatkozó a nyilatkozatot a határidõ eltelte után nyújtja be, a mulasztás miatt kiesõ idõszakra
kompenzációra visszamenõlegesen nem jogosult. Ebben az esetben a Nyilatkozó a nyilatkozat alapján megállapított
kompenzációra a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá.

8. §

(1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a
magánszemély az errõl való tudomásszerzést követõen haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül köteles
újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a foglalkoztatónak.
(2) Amennyiben a Nyilatkozó változás bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-ig nyújtja be, kompenzációra a tárgyhóban
jogosulttá válik, és az a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre.
(3) Amennyiben a Nyilatkozó változást bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-e után nyújtja be, kompenzációra csak a
leadást követõ hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetménye számfejtésével
egyidejûleg kerül kifizetésre.
(4) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be tárgyhó 15-e után, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett
összegû kompenzációra jogosult, a kompenzációra vonatkozó jogosultsága tárgyhót követõ hónapra vonatkozóan
szûnik meg vagy csökken.
(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(6) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2012. április 30. napján hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 3. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap elsõ napján érvényes
munkabér figyelembe vételével

8 500-24 999

Kompenzáció
Ft/hó
100

183 000-183 499

Kompenzáció
Ft/hó
4 200

25 000-41 999

200

183 500-183 999

4 400

42 000-57 999

300

184 000-184 499

4 500

58 000-59 499

400

184 500-184 999

4 700

59 500-59 999

500

185 000-185 499

4 800

60 000-60 499

600

185 500-185 999

5 000

60 500-60 999

800

186 000-186 499

5 100

61 000-61 499

1 000

186 500-186 999

5 300

61 500-61 999

1 100

187 000-187 499

5 500

62 000-62 499

1 300

187 500-187 999

5 600

62 500-62 999

1 500

188 000-188 499

5 800

63 000-63 499

1 600

188 500-188 999

5 900

63 500-63 999

1 800

189 000-189 499

6 100

64 000-64 499

2 000

189 500-189 999

6 200

64 500-64 999

2 100

190 000-190 499

6 400

65 000-65 499

2 300

190 500-190 999

6 500

65 500-65 999

2 500

191 000-191 499

6 700

66 000-66 499

2 600

191 500-191 999

6 800

66 500-66 999

2 800

192 000-192 499

7 000

67 000-67 499

3 000

192 500-192 999

7 100

67 500-67 999

3 100

193 000-193 499

7 300

68 000-68 499

3 300

193 500-193 999

7 500

68 500-68 999

3 500

194 000-194 499

7 600

69 000-69 499

3 600

194 500-194 999

7 800

69 500-69 999

3 800

195 000-195 499

7 900

70 000-71 499

4 000

195 500-195 999

8 000

Munkabér Ft/hó

Munkabér
Ft/hó

Munkabér
Ft/hó

Kompenzáció
Ft/hó
208 000-208
12 000
499
208 500-208
12 100
999
209 000-209
12 200
499
209 500-212
12 300
499
212 500-218
12 200
499
218 500-224
12 100
499
224 500-230
12 000
499
230 500-236
11 900
499
236 500-242
11 800
999
243 000-248
11 700
999
249 000-249
11 500
499
249 500-249
11 400
999
250 000-250
11 300
499
250 500-250
11 200
999
251 000-251
11 000
499
251 500-251
10 900
999
252 000-252
10 800
499
252 500-252
10 600
999
253 000-253
10 500
499
253 500-253
10 400
999
254 000-254
10 300
499
254 500-254
10 100
999
255 000-255
10 000
499
255 500-255
9 900
999
256 000-256
9 700
499
256 500-256
9 600
999

269 000-269 499

Kompenzáció
Ft/hó
6 400

269 500-269 999

6 200

270 000-270 499

6 100

270 500-270 999

6 000

271 000-271 499

5 900

271 500-271 999

5 800

272 000-272 499

5 600

272 500-272 999

5 500

273 000-273 499

5 400

273 500-273 999

5 200

274 000-274 499

5 100

274 500-274 999

5 000

275 000-275 499

4 900

275 500-275 999

4 700

276 000-276 499

4 600

276 500-276 999

4 500

277 000-277 499

4 300

277 500-277 999

4 200

278 000-278 499

4 100

278 500-278 999

4 000

279 000-279 499

3 800

279 500-279 999

3 700

280 000-280 499

3 600

280 500-280 999

3 400

281 000-281 499

3 300

281 500-281 999

3 200

Munkabér
Ft/hó
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71 500-79 499

3 900

196 000-196 499

8 200

79 500-87 499

3 800

196 500-196 999

8 400

87 500-95 499

3 700

197 000-197 499

8 500

95 500-103 499

3 600

197 500-197 999

8 700

103 500-111 499

3 500

198 000-198 499

8 800

111 500-119 999

3 400

198 500-198 999

9 000

120 000-127 999

3 300

199 000-199 499

9 200

128 000-135 999

3 200

199 500-199 999

9 300

136 000-143 999

3 100

200 000-200 499

9 500

144 000-151 999

3 000

200 500-200 999

9 600

152 000-159 999

2 900

201 000-201 499

9 800

160 000-167 999

2 800

201 500-201 999

10 000

168 000-176 499

2 700

202 000-202 499

10 100

176 500-177 999

2 600

202 500-202 999

10 200

178 000-178 499

2 700

203 000-203 499

10 400

178 500-178 999

2 800

203 500-203 999

10 500

179 000-179 499

3 000

204 000-204 499

10 700

179 500-179 999

3 100

204 500-204 999

10 800

180 000-180 499

3 300

205 000-205 499

11 000

180 500-180 999

3 400

205 500-205 999

11 200

181 000-181 499

3 600

206 000-206 499

11 300

181 500-181 999

3 800

206 500-206 999

11 500

182 000-182 499

3 900

207 000-207 499

11 600

182 500-182 999

4 100

207 500-207 999

11 800

257 000-257
499
257 500-257
999
258 000-258
499
258 500-258
999
259 000-259
499
259 500-259
999
260 000-260
499
260 500-260
999
261 000-261
499
261 500-261
999
262 000-262
499
262 500-262
999
263 000-263
499
263 500-263
999
264 000-264
499
264 500-264
999
265 000-265
499
265 500-265
999
266 000-266
499
266 500-266
999
267 000-267
499
267 500-267
999
268 000-268
499
268 500-268
999

9 500

282 000-282 499

3 000

9 400

282 500-282 999

2 900

9 200

283 000-283 499

2 800

9 100

283 500-283 999

2 700

9 000

284 000-284 499

2 500

8 800

284 500-284 999

2 400

8 700

285 000-285 499

2 300

8 600

285 500-285 999

2 100

8 500

286 000-286 499

2 000

8 300

286 500-286 999

1 900

8 200

287 000-287 499

1 800

8 100

287 500-287 999

1 600

7 900

288 000-288 499

1 500

7 800

288 500-288 999

1 400

7 700

289 000-289 499

1 200

7 600

289 500-289 999

1 100

7 400

290 000-290 499

1 000

7 300

290 500-290 999

900

7 200

291 000-291 499

700

7 000

291 500-291 999

600

6 900

292 000-292 499

500

6 800

292 500-292 999

300

6 700

293 000-293 399

200

6 500

293 400-293 440

100
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2. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat a foglalkoztatottat megilletõ, a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló
kompenzáció igénybevételéhez
Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése elõtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!

I.

A nyilatkozatot adó magánszemély (továbbiakban: Nyilatkozó)
neve:

…….……………………………………………….

születési dátuma:

…….……………………………………………….

adóazonosító jele:

…….……………………………………………….

munkáltatójának megnevezése:

…….……………………………………………….

munkáltatójának adószáma:

…….……………………………………………….

II.
Kijelentem, hogy a kompenzáció megállapításához szükséges adataim az alábbiak szerint alakultak:
1.

hónap

családi kedvezmény
igénybevételére jogosult
voltam / vagyok
(IGEN / NEM)

családi kedvezmény
érvényesítésére jogosító
kedvezményezett
eltartottak száma

hó első napján érvényes bérem és az
egyházi fenntartású intézménynél vagy
költségvetési szervnél foglalkoztatott,
velem közös háztartásban élő
házastársam/élettársam illetménye/bére is
eléri a 198.500 forintot, de nem haladja meg
a 267.000 forintot
(IGEN / NEM)

a)

b)

c)

d)

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
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2. A d) oszlop IGEN válasza esetén:
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti kompenzáció
A. nálam kerül érvényesítésre, arra a velem közös háztartásban élő házastársam/élettársam nem jogosult.
B. a velem közös háztartásban élő (egyházi fenntartású intézménynél foglalkoztatott) házastársamnál/élettársamnál
kerül érvényesítésre, arra én nem vagyok jogosult.
A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs adatai (csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges kitölteni)
neve:

…….……………………………………………….

születési dátuma:

……………………………………………………..

anyja neve:
……………………………………………………..
munkáltatójának megnevezése: ……………………………………………………..
munkáltatójának adószáma:

……………………………………………………..

A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs aláírása:
(csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges aláírni)

………………………………

III.
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció
igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén 5 munkanapon belül köteles vagyok munkáltatómnál új nyilatkozatot
tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni.
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha
rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál,
több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek
nyilatkozatot.
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, azt
visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban.

Kelt:

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

A Nyilatkozó aláírása:

…….……………………………………………….

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:

Átvétel kelte: ..............................................................

…….………………………………………….
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Kitöltési útmutató a 2011. évi adó- és járulékváltozások nem költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak körében történő ellentételezéséhez kitöltendő Nyilatkozathoz
A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a
munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a
kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint a Nyilatkozó legkésőbb 2011. szeptember 10-ig – külföldi szolgálatot
teljesítők esetében 2011. október 10-ig – a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A tárgyhó 15-e után
leadott Nyilatkozat alapján a kompenzáció csak a tárgyhónapot követő hónapra esedékes munkabér
számfejtésekor kerül érvényesítésre. A 2011. szeptember 10-i illetve az október 10-i határidőt követően
leadott Nyilatkozat esetében a kompenzáció a Nyilatkozat leadását megelőző időszakra
visszamenőlegesen nem érvényesíthető. Határidőt követően a tárgyhó 15-ig leadott Nyilatkozat alapján
kompenzáció már a tárgyhónapban is megilleti az arra jogosultat, és annak kifizetése a tárgyhóra esedékes
bére számfejtésével egyidejűleg valósul meg. A tárgyhó 15-e után késedelmesen leadott Nyilatkozat alapján
a kompenzáció csak a tárgyhót követő hónaptól kezdődően illeti meg a jogosultat, és az csak a tárgyhónapot
követő hónapra esedékes bér számfejtésekor kerül kifizetésre.
A munkáltató a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelően a
munkáltató vagy az illetékes bérszámfejtő hely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell
őriznie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén 5 munkanapon belül köteles munkáltatójánál
új nyilatkozatot tenni, vagy előző nyilatkozatát visszavonni.
Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön
csak a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidőben
foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát
csak részmunkaidőben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett
jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő
munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy
munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.
A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az általános elévülési időn, azaz három éven belül
visszakövetelhető.
Ön abban az esetben jogosult kompenzáció igénybevételére, ha az alábbi négy feltétel mindegyikének
egyidejűleg megfelel:
1. a tárgyhó első napján érvényes bruttó munkabére kevesebb, mint 293.440 Ft,
2. olyan munkáltatónál foglalkoztatják, amely alaptevékenységeként jogszabályban meghatározott
egészségügyi, oktatási, szociális, vagy közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást közfeladatként, a
közszolgáltatásért, vagy annak finanszírozásért felelős szervvel kötött megállapodás, jogszabály vagy
hatósági döntés alapján végez, és
3. jogviszonya 2011. január 1-je előtt keletkezett a 2. pontban említett munkáltatónál, és
4.1. Ön nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére,
vagy
4.2. Ön kizárólag az alábbi esetek valamelyike alapján jogosult a családi kedvezményre.
a) az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa szintén megfelel az 1.-3. pontokban felsorolt
feltételeknek, tehát a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye/bére kevesebb, mint 293 440 forint, a
164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § szerinti foglalkoztatóknál, vagy a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett
költségvetési szervnél áll jogviszonyban, jogviszonya 2011. január 1-je előtt keletkezett, továbbá
mindkettőjük bruttó illetménye/bére a tárgyhó első napján eléri a 19 500 forintot, de nem haladja meg a 26
000 forintot. Ebben az esetben legfeljebb egy fő kedvezményezett eltartott esetén is jogosult Ön és az Önnel
közös háztartásban élő házastársa/élettársa közül valamelyikük a kompenzáció igénybevételére.
Amennyiben mindketten közfeladatot ellátó egyházi intézménynél foglalkoztatottak, akkor a Nyilatkozat II.
blokkjának 2. pontjában döntésük szerint az A. vagy a B. pontot is választhatják. Ellenben, ha az Ön
házastársa/élettársa költségvetési szervnél foglalkoztatott, úgy Ön kizárólag az A. pontot jelölheti meg.
b) Ön egy vagy két gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján érvényes
bére nem éri el a 71 600 forintot,
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c) Ön három gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján érvényes bére
nem éri el a 12 500 forintot,
d) Ön négy vagy több gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján
érvényes bére nem éri el a 128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával
növelt összegét.
A fenti b)-d) pontokban foglaltak fennállása esetén a kompenzációra való jogosultságnak nem feltétele, hogy
az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa is költségvetési szervnél álljon jogviszonyban.
Munkabér alatt a Nyilatkozat kitöltésekor, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók
személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait kell érteni.
A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló
törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe,
hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a
gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az azt folyósító szervtől. (Családi pótlékra való
jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére már nem jogosult az a magánszemély, aki a
családi pótlékot vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, vagyonkezelő eseti gondnokként a
gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, vagy szociális intézmény vezetőjeként, az
intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja).
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő
házastársa – a várandósság időszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) –, a családi
pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A
családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő
magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élő magánszemélyek
közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra,
rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is.
A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére
jogosultnak minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem
az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár
nevel a háztartásban egy fő kedvezményre jogosult gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a
családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítéséről az év során vagy az
adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.)
A Nyilatkozat I. Blokkját Önnek kell kitöltenie. A II. Blokkot Önnek házastársával/élettársával együtt kell
kitölteni, de csak abban az esetben, ha d) oszlopra Igen választ adtak. Ebben az esetben az Ön
házastársának/élettársának adatait is meg kell adniuk. A Nyilatkozat aláírások nélkül érvénytelen. Ne
feledkezzen el a III. Blokkban található záradék aláírásáról!
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1. ponthoz: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy
között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége
vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri
kapcsolatban.
2. ponthoz: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint
családi pótlékot folyósítanak, a magzat a várandósság időszakában – fogantatásának 91. napjától
megszületéséig –, továbbá aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban
részesülő magánszemély.
FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a 2011. évi adó- és járulékváltozások, egyházi fenntartású
egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél
foglalkoztatottak körében történő kompenzálásához adta.
EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓELŐLEG NYILATKOZATOT!
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3. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

IGÉNYLė LAP
az egyházi fenntartású egészségügyi, oktatási, szociális és közmĦvelĘdési szolgáltatást nyújtó
nem költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

Ágazat megnevezése
I. (az ágazatot a megfelelĘ szöveg aláhúzásával, vagy
betĦjel megjelölésével kell jelezni)
Fenntartó
neve:
címe:
II. adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezetĘ pénzintézet neve:
Foglalkoztató szervezet
neve:
címe:
III. adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezetĘ pénzintézet neve:

a) egészségügy
b) felsĘoktatás
c) közoktatás
d) szociális e) közmĦvelĘdés

Korm. rendelet 3. §.
(2) bek.

Megnevezés

(3) bek.

(4) bek. a) (4) bek. b) (4) bek. c)

alapján járó kompenzáció

összesen

I. Kompenzációra jogosultak száma
II.

Havi igénylési adatok (forintban)

1. Kompenzáció egy havi összege
2. KifizetĘt terhelĘ közterhek összege
3. Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)
III.

Éves igénylési adatok (forintban)

1. Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese
2. KifizetĘt terhelĘ közterhek összege
3. Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)

…………………………. 2011.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.
A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

fenntartó / foglalkoztató
Az adatlap kitöltéséért felelĘs neve:…………………...…..
telefonszáma:…………………..…….
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3/b. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
IGÉNYLė LAP
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTė
az egyházi fenntartású oktatási, szociális, közgyĦjteményi és közmĦvelĘdési szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

FENNTARTÓ
neve:
címe:
adószáma:
OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezetĘ pénzintézet neve:

Megnevezés

KSH kód

Korm. rendelet 3. §.

Adószám
(2) bek.

(3) bek

(4) bek. a) (4) bek. b) (4) bek. c)

alapján járó kompenzáció

I.

kompenzáció
összesen

Kompenzációra jogosultak száma /ágazatok / foglalkozatók szerint (fĘ)

Oktatás

Összesen
Szociális

Összesen:
KözgyĦjtemény és közmĦvelĘdés

Összesen
Mindösszesen
II.

A kompenzáció éves összegének a kifizetĘt terhelĘ, közterhekkel növelt bruttó összege forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint

Oktatás

Összesen
Szociális

Összesen:
KözgyĦjtemény és közmĦvelĘdés

Összesen
Mindösszesen

…………………………. 2011.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.
A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

fenntartó
Az adatlap kitöltéséért felelĘs neve:………..
telefonszáma:…………….
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4. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

2011.éviegyházibérkompenzációfelosztása

Sorszám

Elƅlegkeretösszege:
Egyházneve

1.

MagyarKatolikusEgyház

2.

MagyarországiReformátusEgyház

3.

MagyarországiEvangélikusEgyház

4.

MAZSIHISZ/BudapestiZsidóHitközség

5.

MagyarországiAutonómOrthodoxIzraelita
Hitközség

6.

EgységesMagyarországiIzraelitaHitközség

7.

MagyarországiBaptistaEgyház

8.

KonstantinápolyiEgyetemesPatriarchátus

9.

BudaiSzerbOrtodoxEgyházmegye

10.

MagyarországiMetodistaEgyház

Szakágazat
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális

(adatokmillióFtͲban)

600,0 millióFt
Összeg
43,6
45,3
336,4
5,1
88,2
16,0
20,5
168,5
1,3
45,1
0,0
1,0
43,6
0,5
21,8
8,3
0,5
6,5
1,4
7,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
3,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

Bérkompenzációs
igényösszesen

Kompenzáció
Egyházraesƅ2011.
aránya
évielƅleg
összeshez(%)

518,6

56,8360%

341,0

251,4

27,5522%

165,3

66,9

7,3319%

44,0

23,7

2,5974%

15,6

2,3

0,2521%

1,5

0,3

0,0373%

0,2

3,3

0,3617%

2,2

0,9

0,0986%

0,6

0,9

0,0986%

0,6

0,4

0,0438%

0,3

Összeg
25,4
27,4
219,4
3,1
65,8
12,3
13,3
106,3
1,5
31,9
3,3
3,5
28,3
0,4
8,5
1,2
1,3
10,0
0,1
3,0
0,1
0,1
1,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
1,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
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egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
11.
MagyarPünkösdiEgyház
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
12.
KeresztényAdventKözösség
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
13.
HITGyülekezete
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
14.
KeresztényCsaládGyülekezet
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
15.
MagyarországiBibliaSzólEgyház
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
16.
MagyarországiEvangéliumiTestvérközösség közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
17. MagyarországiKrisnaͲtudatúHívƅkKözössége közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
18.
KrisztusbanHívƅNazarénusokGyülekezet
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
19.
ÜdvhadseregSzabadegyház
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
20.
ATanKapujaBuddhistaEgyház
közgyƾjtemény
szociális
Egészségügyiágazatösszesen
OktatásiágazatI.összesen(felsƅoktatás)
OktatásiágazatII.összesen(közoktatás)
Kulturáliságazgatösszesen
Szociáliságazatösszesen

Összesen:

MAGYAR KÖZLÖNY

0,0
0,3
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,7
11,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,8
12,2
0,0
4,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,2
0,6
0,0
0,0
67,9
73,3
587,0
8,3
176,0

912,5

1,0

0,1096%

0,7

0,8

0,0877%

0,5

11,9

1,3053%

7,8

3,6

0,3945%

2,4

1,0

0,1096%

0,7

18,0

1,9727%

11,8

0,9

0,0986%

0,6

1,2

0,1315%

0,8

2,5

0,2740%

1,6

2,8

0,3069%

1,8

912,5

7,4415%
8,0333%
64,3323%
0,9096%
19,2832%

100,0%

44,6
48,2
386,0
5,5
115,7

600,0
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0,0
0,1
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,6
0,6
5,0
0,1
1,5
0,2
0,2
1,5
0,0
0,5
0,0
0,1
0,4
0,0
0,1
0,9
1,0
7,6
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,1
0,1
0,5
0,0
0,2
0,1
0,1
1,1
0,0
0,3
0,1
0,1
1,2
0,0
0,4
44,6
48,2
386,0
5,5
115,7

600,0

január

0

0

0

Összesen

0

augusztus

december

0

július

november

0

június

0

0

május

0

0

április

október

0

március

szeptember

0

0

január

teljes
foglalkoztatotti
létszám

február

Hónapok

0

0

(ezer forintban és fĘben)

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

Ágazatok összesen

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

Egyházi szintĦ összesítĘ

* a várható kifizetések szerinti összeg

Összesen

december*

november*

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

teljes
foglalkoztatotti
létszám

a) egészségügy

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

ELSZÁMOLÓ LAP

0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

b) felsĘoktatás

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

c) közoktatás

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

d) szociális

0

0,0

0,0

ténylegesen
munkaadókat
kompenzációval
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

a közfeladatot ellátó egyházi fenntartású egészségügyi, köz- és felsĘoktatási, szociális és közmĦvelĘdési szolgáltatást nyújtó
nem költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetésérĘl

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

(ezer forintban és fĘben)

0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

e) közmĦvelĘdés

•

Hónapok

Fenntartó egyház megnevezése:

5. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
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A Kormány 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés h) pontjában, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7., 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 4/D. §-sal, és az azt megelõzõ alcímmel
egészül ki:

„A Hivatal közoktatási és felsõoktatási ágazati információs rendszerek mûködtetésével kapcsolatos
feladatai
4/D. § (1) A közoktatási és felsõoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját
a miniszter határozza meg. A közoktatási és felsõoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai
fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek mûködtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal
felel.
(2) A Hivatalnak az oktatási ágazati jogszabályokban, különösen
a) a Kt.-ben,
b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
d) az Ftv.-ben,
e) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendeletben,
f) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben,
g) a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendeletben,
h) a jelen rendeletben, valamint
i) a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feladatai ellátáshoz szükséges nyilvántartások mûködését szolgáló elektronikus adatbázisok és
alkalmazások létrehozatalával, üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az
adatkezeléshez kapcsolódó, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. a Hivatal számára teljes körû, és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani
a) a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz,
b) az informatikai rendszerek mûszaki dokumentációjához.
A feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. között szerzõdésben
kell megállapítani.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. a miniszter számára teljes körû és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani
a) a közérdekû, és közérdekbõl nyilvános adatokhoz,
b) a statisztikai adatok elõállításához szükséges lekérdezési felületekhez.
(5) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek az (1)–(4) bekezdés szerinti feladatellátással összefüggõ
kiadásai fedezetét – a díjakkal fedezett feladatok és az oktatásért felelõs miniszter által elõírt fejlesztési feladatok
kivételével – a Hivatal költségvetésében kell megtervezni.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24–26. és 29. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendelet alkalmazási köre kiterjed továbbá a kötelezõ átvételi rendszerben értékesített, kapcsoltan termelt
villamos energia eredetigazolására, elszámolására, ellenõrzésére, valamint a jogosulatlan értékesítés esetében történõ
visszatérítésre.”
(2) Az R. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a Hivatal ellenõrzése során megállapítja a megfelelõ eredetigazolás hiányát, vagy azt, hogy az adott éves termelési
idõszakban, vagy az ezen idõszak vége óta eltelt idõszakban, vagy adott idõpontban az Értékesítõ, vagy az általa e rendelet
hatálya alatt értékesített villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, akkor
határozatában]
„b) a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra – kapcsoltan termelt villamos energia esetében kizárólag az értékesítés
idõpontjában hatályos jogszabályokra – figyelemmel megállapítja a Befogadó részére fizetendõ visszatérítés pontos
összegét, valamint a visszatérítés idõbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidõ
megállapításával,”
(3) Az R. 11/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/B. § (1) A Hivatal ellenõrzi, hogy a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvétele, az eredetigazolás
kiállítása, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia elszámolása megfelel-e a jogszabályban foglalt
követelményeknek.
(2) A kötelezõ átvétel mérlegkörében 2011. július 1-jét megelõzõen értékesített, kapcsoltan termelt villamos energia
elszámolására az értékesítés idõpontjában hatályos rendelkezések alapján kerül sor.”
(4) Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(5) Az R. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(6) Az R. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. §

Az R.
a) 1. § (5) bekezdésében a „szélerõmûparkban” szövegrész helyébe a „szélerõmûparkban (a továbbiakban együtt:
szélerõmû)” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia esetén az erõmûegység 15 éves, kapcsoltan termelt villamos energia esetén az erõmûegység 10 éves”
szövegrész helyébe az „az erõmûegység 15 éves” szöveg,
c) 7. § (7a) bekezdésében a „ , hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelõje és földgáztüzelésû
erõmû” szövegrész helyébe a „vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelõje” szöveg,
d) 8. § (3) bekezdésében a „nem kíván a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíteni” szövegrész helyébe „nem
értékesít a kötelezõ átvételi rendszerben” szöveg,
e) 9. § (3) bekezdésében a „villamosenergia-értékesítés során a” szövegrész helyébe a „villamosenergia-értékesítés
során a kötelezõ átvétel keretében történõ,” szöveg,
f) 8. számú melléklet 2. pontjában a „389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4–5. §-ának” szövegrész helyébe a „4. §”
szöveg,
g) 8. számú melléklet 2. pontjában a „mellékletének” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az R.
1. 1. § (1) bekezdés c) pontja,
2. 1. § (4) bekezdése,
3. 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , valamint a kapcsoltan termelt villamos energia” szövegrész,
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4. 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „ , valamint a kapcsoltan termelt villamos energia” szövegrész,
5. 2. § (1) bekezdés k) pontja,
6. 2. § (1) bekezdés n) pontjában az „ , és a telephely teljes villamosenergia-fogyasztásában nem kell figyelembe
venni a kapcsoltan termelt hõ felhasználókhoz történõ elszállítására jutó villamosenergia-fogyasztást”
szövegrész,
7. 3. § (3) bekezdésében az „és 2.”, valamint az „és 6.” szövegrész,
8. 3. § (4) bekezdése,
9. 3. § (17) bekezdésében az „és kereskedõkre való szétosztása” szövegrész,
10. 3. § (18) bekezdésében az „és hõtermelésre” szövegrész,
11. 5. §-a és az azt megelõzõ alcíme,
12. 6. § (1) bekezdésében az „ , a kapcsoltan termelt villamos energiát” szövegrész,
13. 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia esetén” szövegrész,
14. 6. § (12) és (13) bekezdése,
15. 7. § (9) bekezdés b) pontja,
16. 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , továbbá kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa kapott, az 5. §
(1)–(2) és (4) bekezdés alapján alkalmazott árak és 5. § (3) bekezdése alapján alkalmazott árak” szövegrész,
17. 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , továbbá kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa kapott, az 5. §
(3) és (6) bekezdése alapján alkalmazott árak” szövegrész,
18. 9. § (5) bekezdés a) pontjában a „ , továbbá kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa kapott, az 5. §
(1)–(2) és (4) bekezdés alapján alkalmazott árak és az 5. § (3) bekezdése alapján alkalmazott árak” szövegrész,
19. 9. § (5) bekezdés b) pontjában a „ , továbbá kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa kapott, az 5. §
(3) és (6) bekezdése alapján alkalmazott árak” szövegrész,
20. 9/A. § (1) bekezdés g) pontjában a „– különösen a villamos energiára, földgázellátásra, távhõszolgáltatásra és
bányászatra vonatkozó ágazati vagy környezetvédelmi –” szövegrész,
21. 11. § (1) bekezdésében az „és az 1. § (4) bekezdés a)–b) pontja” szövegrész,
22. 11. § (5)–(9) bekezdése,
23. 11. § (11) és (14) bekezdése,
24. 2. számú melléklete,
25. 4. számú melléklet II. pont 1. alpontjában az „– a 4. pont szerinti eltéréssel –” szövegrész,
26. 6. számú melléklete,
27. 8. számú melléklet 2. pontjában a „vagy 2.” szövegrész.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Az R. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A napszakok idõtartamának meghatározása során alkalmazott erõmûegység-csoportosítás.
A

B

1

Erõmûegység
csoport száma

Érintett elosztási terület

2

1.

3

2.

4

3.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft.,
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
”
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2. melléklet a 166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. számú melléklet I. pont 1–3. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítõ viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban
végzett mérések alapján, a tárgyhót követõ hónap 7. munkanapján az adott elszámolási pontra meghatározott
villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, a Befogadó és a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség
alá esõ villamos energia átvételére kötelezett viszonylatában a külön jogszabály szerint meghatározott menetrend
szerinti villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a szabályozási pótdíj és a módosítási pótdíj esetében
számviteli bizonylat alapján történnek.
2. A jogosult köteles számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett
a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség idõpontját legalább öt munkanappal megelõzõen
kézhez vehesse.
3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, számviteli
bizonylat kézhezvételétõl számított négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A számlára, számviteli
bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.”
2. Az R. 4. számú melléklet II. pont 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Az Értékesítõ a havi számlát telephelyenként, telephelyen belül erõmûegységenként, az erõmûegységen belül
termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.”
3. Az R. 4. számú melléklet II. pontja a következõ 9. és 10. alponttal egészül ki:
„9. A Befogadó az Értékesítõ részére havonta egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról és egyet
a módosítási pótdíjról.
10. Ha a számviteli bizonylat vonatkozásában az Értékesítõ az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg,
akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 4. pontja szerinti – számviteli bizonylat
esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedõ idõszakra meghatározott – késedelmi kamatot az 1. pont
szerinti, következõ számla értékébe beszámítja.”

3. melléklet a 166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 9. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.
1.1. Értékesítõ neve, címe.
1.2. Erõmûegység megnevezése, telephelye.
1.3. Idõszak (év, hónap).
1.4. Berendezés jellege (szélerõmû, vízerõmû, gázmotor, gázturbina, gõzturbina stb.).
1.5. Üzembe helyezés idõpontja (év, hónap, nap).
1.6. Névleges teljesítõképesség:
1.6.1. hõ (MW),
1.6.2. villamos energia (MW).
1.7. Névleges energetikai hatásfok (%).
1.8. A legutolsó eredetigazolás dátuma, a kiállító szervezet megnevezése.”
2. Az R. 9. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.
4.1. A kötelezõ átvételi rendszerben megújuló energiaforrásból termelt villamosenergia-értékesítés mennyisége
(MWh) és árbevétele (forint), napszakonként és összesen.
4.2. A kötelezõ átvételi rendszerben hulladékból nyert energiával termelt villamosenergia-értékesítés mennyisége
(MWh) és árbevétele (forint), napszakonként és összesen.
4.3. A kötelezõ átvételi rendszeren kívüli villamosenergia-értékesítés mennyisége (MWh) és árbevétele (forint),
napszakonként és összesen.
4.4. Hõenergia értékesítés mennyisége (GJ) és árbevétele (forint).
4.5. Vásárolt villamos energia (MWh).
4.6. Elért energetikai hatásfok (%).”
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A Kormány 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 4. pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(bioüzemanyag termék:)
„f) biogáz: gáznemû üzem-, tüzelõ vagy fûtõanyag, melyet biomasszából vagy hulladékok biológiailag lebomló
részébõl állítanak elõ, amelybõl tisztítás útján földgázminõség érhetõ el, és bioüzemanyagként felhasználható,
továbbá a fagáz;”
(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 6–8. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. biomassza igazolás: a biomassza termelõ által az általa megtermelt vagy begyûjtött, illetve tevékenységébõl
származó vagy tevékenysége során keletkezett biomasszára kiadott fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;
7. biomassza kereskedõ: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát vagy köztes terméket átalakítás nélküli
továbbértékesítés céljából átvesz;
8. biomassza termelõ: a biomasszát elõállító gazdálkodó szervezet, valamint az, aki továbbértékesítés céljából
biomasszát térítésmentesen összegyûjt;”
(3) Az R. 1. § (1) bekezdése a következõ 19–21. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. használt sütõolaj és zsiradék: étkezési célra forgalomba hozott étolajból és zsírból éttermekben, vendéglátó-ipari
egységekben és konyhákon – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – keletkezõ hulladék;
20. folyékony bio-energiahordozó: biomasszából elõállított, a közlekedéstõl eltérõ célokra energiaforrásként használt
folyékony üzemanyag, ideértve a villamos energiát, a fûtést és a hûtést is;
21. kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot, E85-öt
üzemanyagtöltõ-állomáson fogyasztónak kiszolgál;”
(4) Az R. 1. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A folyékony bio-energiahordozókra a fenntarthatósági követelmények teljesítése az e rendeletben foglaltak
szerint, a bioüzemanyagokra vonatkozó eljárásrend és feltételek megfelelõen alkalmazandók.
(4) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az E85 üzemanyagba bekevert bioetanolra is.”

2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A biomassza termelõ a 2. melléklet I. pontja szerinti biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja
a fenntarthatóságot, ha a biomassza
a) teljes mennyisége alapértelmezett területen kerül elõállításra, összegyûjtésre, és
b) a biomassza termelõje a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú
támogatási kérelmet nyújtott be. Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóság a 2. melléklet
II. pontjában meghatározott tartalmú biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható. Egyéb esetben a
biomassza igazolás auditor igazolása alapján állítható ki.”
(2) Az R. 3. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelésérõl a biomassza termelõ a betakarítás vagy a
területrõl történõ begyûjtést követõ év július 31-ig, kukorica esetében augusztus 31-ig állíthat ki biomassza igazolást.
Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (9) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.
(5) A biomassza termelõ biomassza igazolást az általa megtermelt vagy begyûjtött, illetve tevékenységébõl származó
vagy tevékenysége során keletkezett biomassza mennyiségre állíthat ki.”
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3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett:]
„a) biomassza kereskedõ az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minõsülõ biomasszára, köztes
termékre,”
(fenntarthatósági igazolást állíthat ki.)
(2) Az R. 4. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A fenntarthatósági igazolás kiállítója a kiállított igazolás alapjául szolgáló termékátruházás teljes vagy részleges
meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követõ 10 napon
belül a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon a
mezõgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A termékátruházás meghiúsulásának minõsül különösen, ha a termék
megvásárlójának személyében változás áll be.
(8) Ha az igazolás megsemmisül, megrongálódik vagy a (7) bekezdés szerinti ok miatt visszavonásra kerül, akkor az
igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre ismételten fenntarthatósági igazolást állíthat ki. A fenntarthatósági
igazolás ismételt kiállítását annak kiadását követõ 10 napon belül, a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján
közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a mezõgazdasági igazgatási szervnek.”

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A Büat. 5. § (1) bekezdésében elõírt havi szinten forgalomba hozott kötelezõ bioüzemanyag-részarány a (3)–(4)
bekezdés szerint meghatározott mennyiségek összegének és az üzemanyag-forgalmazók által a tárgyhónapban
forgalomba hozott üzemanyagok 1. melléklet szerinti energiatartalmának a hányadosa, százalékértékben,
egytizedessel meghatározva, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra.
(2) Amennyiben az üzemanyag-forgalmazó a tárgyév valamely hónapjában a (3)–(4) bekezdések szerinti
bioüzemanyag-részaránynak megfelelõ mennyiségnél több bioüzemanyagot hozott forgalomba, a többlettel a
tárgyévben, választása szerinti hónapban csökkentheti a (3)–(4) bekezdésében foglalt mértékek figyelembevételével
meghatározott, a kötelezõ bioüzemanyag-részaránynak megfelelõ bioüzemanyag-mennyiséget.
(3) A kötelezõ bioüzemanyag-részarány számításánál 2013. december 31-ig
a) a motorbenzin esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 3,1%-át,
b) a dízelgázolaj esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,4%-át
kell figyelembe venni.
(4) A kötelezõ bioüzemanyag-részarány számításánál 2014. január 1-tõl a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében
egyaránt az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni.
(5) Az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó, a (3) bekezdésében meghatározott kötelezõ részarány csökkenthetõ a
valótlan tartalmú biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 11. § b)–d) pontjaiban meghatározott,
valótlan tartalmú igazolással (e bekezdés alkalmazásában igazolás) beszerzett biomasszából, köztes termékbõl
elõállított bioüzemanyag, továbbá a valótlan tartalmú igazolással beszerzett bioüzemanyag mennyiségével,
amennyiben az üzemanyag-forgalmazó az így beszerzett mennyiséget már szabadforgalomba bocsátotta, és
a) a 11. § a) pontja szerinti igazolás esetében az igazolást kiállító személy az igazolás átvételekor a BÜHG
nyilvántartásban szerepelt és errõl az üzemanyag-forgalmazó a tõle elvárható gondossággal meggyõzõdött,
b) a 11. § b) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
17–19. cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelõen kiállított okmányok tartalmi
és formai követelményeinek és az igazolás kiállítóját a másik tagállam nyilvántartásba vette,
c) a 11. § c) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk
(4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer elõírásaival
összhangban kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek, vagy
d) a 11. § d) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk
(4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részérõl harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással
összhangban kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek.
(6) Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét
+15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani, a Jöt. 51. § (2) bekezdésének alkalmazásával.
(7) Több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkezõ üzemanyag-forgalmazó esetében
a mennyiséget összesítve kell meghatározni.”
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5. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az üzemanyag-forgalmazó által elõállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba
bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges okmányok:)
„a) a bioüzemanyag alapanyagának fajtájáról, és az E85 elõállításához felhasznált bioetanol esetében a biomassza
Európai Unióban történõ termelésérõl a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának
nyilatkozata,”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó minden év január 15-ig köteles a tárgyév január 1-én fennálló
állapotnak megfelelõen az e célra rendszeresített formanyomtatványon adatot szolgáltatni a közlekedési hatóság
részére az általa üzemeltetett töltõállomások számáról, valamint azon töltõállomások számáról, amelyeken E85-öt,
illetve olyan üzemanyagot forgalmaz, amelynek a bioüzemanyag-részaránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot.”

6. §

(1) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint hozott bizottsági határozattal
elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer elõírásainak megfelelõ, auditor által jóváhagyott nyilvántartást
úgy kell tekinteni, mint amely megfelel az (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak.”
(2) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat 5 évig, az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartást, a BÜHG
nyilvántartásból való törlést követõ két évig kell megõrizni. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos
adatmódosítás és adatvesztés kizárását.”

7. §

Az R. 8. § (3) bekezdés 5–6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmazni kell, valamint ahhoz csatolni kell:)
„5. biomassza feldolgozó esetében:
a) az alkalmazott technológia szöveges leírását,
b) a végtermék, a melléktermék és a hulladék KN-kódját,
c) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerû összefüggést
leíró technológiai együtthatókat,
d) a biomassza és köztes termékek KN-kódját,
e) a köztes terméket vagy a bioüzemanyagot elõállító üzem maximális éves kapacitását végtermék szerinti bontásban,
f) a gyártáshoz kapcsolódóan annak meghatározását, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett vagy tényleges érték alapján történik-e,
g) alapértékek alkalmazása esetén azok értékét,
h) tényleges érték alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit,
6. a kérelmezõ nyilatkozatát a 7. § (1) és (2) bekezdésében elõírt nyilvántartás vezetésének módjáról, elektronikus
nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedésekrõl.”

8. §

Az R. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mezõgazdasági igazgatási szerv a fenntarthatósági bizonyítványt a kérelemtõl számított 15 napon belül adja ki.
(3) Fenntarthatósági bizonyítvány akkor adható ki, ha:
a) a kérelmezõ szerepel a BÜHG nyilvántartásban és az igazolásban foglaltakat az e rendeletben vagy a
bioüzemanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás
elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetben auditor tanúsította,
b) a biomassza megfelel a 3. §-ban foglalt feltételeknek.”

9. §

Az R. 11. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható)
„e) használt sütõolaj esetében olyan szállítási okmánnyal, mely tartalmazza az eladó és a vevõ nevét, címét és a
használt sütõolaj mennyiségét.”
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10. §

Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Valótlan adattartalmú igazolás esetében a mezõgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját törli a BÜHG
nyilvántartásból, kivéve, ha a valótlan igazolás más személy által kiállított valótlan igazolás alapján került kiállításra
vagy a valótlan adattartalom számítási hibából származik.”

11. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság]
„3. valótlan tartalommal vagy jogosulatlanul kiállított igazolás esetében
a) ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát nem haladja meg, akkor megkezdett tonnánként ezer forint, de
minimum 20 000 forint,
b) ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát eléri, vagy azt meghaladja, akkor megkezdett tonnánként ötezer
forint.”
(2) Az R. 13. § (1) bekezdése a következõ 4. ponttal egészül ki:
[A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság]
„4. a 7. § (1)–(2) bekezdésében elõírt nyilvántartási kötelezettség nem teljesítése esetén százezer forint.”

12. §

Az R. 18. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 5. § (1)–(2) bekezdésének rendelkezései a 2011. január 1. és az e rendelet hatálybalépésének napja közötti
idõszakban forgalomba hozott, a kötelezõ bioüzemanyag-részaránynak megfelelõ mennyiséget meghaladó
bioüzemanyag-mennyiségre is alkalmazandók e rendelet hatálybalépését követõen.”

13. §

Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet
a) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv
módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 2. cikk h), m), n), o) pontjának, 5. cikk (5) bekezdésének, 17. cikk (1)–(2), (6) és (8) bekezdésének, 18. cikk
(3) és (7) bekezdésének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja,
b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású kibocsátott gázok
mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv
módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK
irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának való megfelelést szolgálja, valamint
c) a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplõk által a tagállamokhoz
eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat 1. cikk c)–d)
pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. §

(1)
(2)
(3)
(4)

15. §

(1) Az R. 1. § (1) bekezdés 4. pontjában a „4. bioüzemanyag termék:” szövegrész helyébe a „4. bioüzemanyagnak
minõsülnek az alábbi termékek:” szöveg, 18. pontjában a „lépésébõl erdõ” szövegrész helyébe a „lépésébõl eredõ”
szöveg lép.
(2) Az R. 11. § b), c) és d) pontjában a „2009/28/EK irányelv” szövegrész helyébe a „2009/28/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdés 7–10. pontja, 2. melléklet II. pont 5. és 6. alpontja.
(4) Nem lép hatályba az R. 21. § (2) bekezdése és 22. § (2) bekezdése.
(5) Az R. 22. § (1) bekezdésének az R. 2. § (3) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a „2017. január 1-jétõl jogerõs
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik” szövegrész helyett a „2017. január 1-jén vagy azt követõen kezdte meg
mûködését” szöveggel lép hatályba.

Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 11. §-a 2011. október 1-jén lép hatályba.

17. §

(1) Ez a rendelet a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk h) pontjának való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplõk által a
tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat
1. cikk c)–d) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Az R. 2. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem termesztett biomassza esetén a biomassza igazolás tartalmazza a következõ adatokat:)
„1. az igazolás kiállítójának adatai, a használt sütõolaj kivételével az igazolás kiállítójának regisztrációs száma;”

2. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 3. melléklet 1. pontja a következõ g) alponttal egészül ki:
(A biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:)
„g) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévõ kötött szénnek a jobb mezõgazdasági
gazdálkodásnak köszönhetõ felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezõt figyelembe vették-e az ÜHG
kibocsátás kiszámításakor.”
2. Az R. 3. melléklet 2. pont e) és f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:)
„e) nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból, erdészeti és mezõgazdasági maradékanyagokból, nem
élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e elõállításra;
f) az igazolásban szereplõ köztes termék mennyiségre vonatkozó kibocsátási komponensek értéke, valamint a
szállításra vonatkozó kibocsátási komponens értéke, vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a köztes termék
alapértelmezett kibocsátási értéken kerül továbbfelhasználásra;”
3. Az R. 3. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:)
„b) a bioüzemanyag megvásárlójának, más üzemanyag-forgalmazóhoz történõ áttárolás esetében átvevõjének neve,
címe, devizabelföldi vásárló, átvevõ esetében regisztrációs száma;”
4. Az R. 3. melléklet 3. pont d)–f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:)
„d) a bioüzemanyag literben kifejezett mennyisége +15 °C-ra átszámított térfogaton;
e) nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag hulladékból, erdészeti és mezõgazdasági maradékanyagokból, nem
élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e elõállításra;
f) az igazolásban szereplõ bioüzemanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított üvegházhatású
gázkibocsátás;”
5. Az R. 3. melléklet 3. pontja a következõ h) ponttal egészül ki:
(A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:)
„h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévõ kötött szénnek a jobb mezõgazdasági
gazdálkodásnak köszönhetõ felhalmozódása miatti kibocsátás csökkentést leíró tényezõt figyelembe vették-e az ÜHG
kibocsátás kiszámításakor.”
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3. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. melléklet 4. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelezõ bioüzemanyag-részarány
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)]
„c) A tárgyévben a megelõzõ hónapok összesített túlteljesítése miatti csökkentés”
2. Az R. 4. melléklet 4. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:
[A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelezõ bioüzemanyag-részarány
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)]
„d) Összesen”

alapján

esõ

alapján

esõ

4. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 5. melléklet I. pont 2. alpont e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági
igazolásonként:)
„e) az igazolás kiállításának alapját képezõ külföldrõl származó biomassza esetében a beszállító megnevezése,
azonosító száma, az okmányok azonosító adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve két tizedes jegy
pontossággal, a kibocsátási komponensek értékei.”
2. Az R. 5. melléklet II. pont 2. alpont d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági
igazolásonként:)
„d) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a biomassza, köztes termék fenntarthatósági igazolások
adatai közül a fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma, a fenntarthatósági igazolásban szereplõ
biomassza, köztes termék mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal és a kibocsátási komponensek értékei,
az igazolás kiállításának dátuma és azonosítószáma;
e) a gyártáshoz felhasznált harmadik országból származó biomassza, köztes termék esetében a beszállító
megnevezése, azonosító száma, az okmányok azonosító adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve két
tizedes jegy pontossággal, a kibocsátási komponensek értékei.”

A Kormány 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával
kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs
tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésének b) és
c) pontjában,
a 6. § és a 22. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 7–10. §, a 12–19. § és a 22. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), c), e), g), i) és o) pontjában,
a 20. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 21. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
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1. §

A munkaügyi központ az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban – a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal területi szerve megkeresésére – szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy
a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (7) bekezdése szerinti elõzetes megállapodásban meghatározott munkakörben
történõ magyarországi munkavállalását támogatja, vagy nem támogatja.

2. §

A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában – a 3. § b)–c) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata
nélkül – támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti elõzetes megállapodásban
meghatározott munkakörben történõ magyarországi munkavállalását abban az esetben, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár az elõzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges
felsõfokú szakmai képesítéssel rendelkezik, és
b) a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának
szabályairól szóló jogszabály szerint a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához nincs
szükség engedélyre.

3. §

(1) A 2. §-ban foglaltakon kívül a munkaügyi központ abban az esetben támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak
az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti elõzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történõ magyarországi
munkavállalását, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár az elõzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges
felsõfokú szakmai képesítéssel rendelkezik,
b) a foglalkoztató az EU Kék Kártya iránti kérelem benyújtását megelõzõen, a harmadik országbeli állampolgár által
ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerõigénnyel rendelkezett,
c) a munkaerõigény benyújtásától kezdõdõen nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthetõ munkaerõt, akit az
Flt. és végrehajtási rendeletei alapján álláskeresõként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban elõírt,
valamint a foglalkoztató munkaerõigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és
d) a harmadik országbeli állampolgár megfelel a jogszabályban elõírt, valamint a foglalkoztató munkaerõigényében
megjelölt alkalmazási feltételeknek.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerõigénynek azt a munkaerõigényt kell
tekinteni, amelyet a foglalkoztató az EU Kék Kártya iránti kérelem benyújtását megelõzõen
a) legalább tizenöt nappal korábban, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy hatvan napnál régebben
nyújtott be, de azt legalább hatvannaponként megújította, és a legutolsó megújítás a kérelem benyújtását
megelõzõen hatvan napnál nem régebben történt, és
b) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az elõzetes megállapodást kötõ foglalkoztató a munkaerõigényt
a munkaügyi központnak annál a kirendeltségénél (a továbbiakban: kirendeltség) jelentette be, amelynek
területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik.
(3) Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye több különbözõ megye területén található, az
(1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott feltételnek – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
foglalkoztató székhelye szerinti megyében kell fennállnia. Ezen túlmenõen az engedély kiadásának az is feltétele, hogy
a munkavégzéssel érintett többi megye területén ne álljon rendelkezésre olyan kiközvetíthetõ munkaerõ, aki
a tevékenység ellátására rendelkezik a jogszabályban elõírt, valamint a foglalkoztató munkaerõigényében megjelölt
alkalmazási feltételekkel.
(4) Ha a munkavégzés a munka természetébõl adódóan több megye területére terjedhet ki, az (1) bekezdés
b)–c) pontjában meghatározott feltételeknek a munkavégzés megkezdésének helye szerinti megye vonatkozásában
kell fennállnia.
(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen,
a munkaerõigény érvényességének feltétele,
a) ha a munka természetébõl adódóan, a munkavégzés több megye vagy kirendeltség területére terjedhet ki, hogy
a foglalkoztató a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kirendeltségnél,
b) ha a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több – különbözõ megye vagy kirendeltség területén
lévõ – telephelyén kívánja foglalkoztatni, hogy a foglalkoztató a székhelye szerinti kirendeltségnél
jelentse be.
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4. §

(1) A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az EU Kék Kártya kiadását, ha
a) nem állnak fenn a 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feltételek,
b) az EU Kék kártya kiadásával a Magyarországon összesen vagy az adott (megyei (fõvárosi) munkaügyi központ
illetékességi területén egyidejûleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkozásban egyidejûleg foglalkoztatott
harmadik országbeli állampolgárok létszáma az Flt. 7. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,
c) az Flt. 7. §-a (7) bekezdésében meghatározott elõzetes megállapodásban meghatározott munkakör ellátása az Flt.
7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba
ütközik,
d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység elvégzésére a jogszabály vagy a foglalkoztató által
elõírt képzettséggel és alkalmazási feltételekkel rendelkezõ kiközvetíthetõ munkaerõ áll rendelkezésre,
e) a foglalkoztató a munkaerõigényében a munkavállaló alkalmazásához olyan feltételt írt elõ, amelynek elõírása az
ott megjelölt munkakör betöltéséhez vagy tevékenység ellátásához nem szükséges,
f) a foglalkoztató a jogszabályban vagy a munkaerõigényében meghatározott feltételeknek megfelelõ
kiközvetíthetõ munkaerõ foglalkoztatásától elzárkózott, a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelõzõen
érvényes munkaerõigénnyel rendelkezett, de közvetítést nem kért,
g) a harmadik országbeli állampolgár állandó lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága a magyar állampolgárok
adott országban történõ munkavállalásának engedélyezését más országok állampolgáraira irányadó általános
feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb feltételhez köti (viszonosság),
h) az elõzetes megállapodást megkötõ foglalkoztatónál a foglalkoztatási egészségügyi, szakmai, mûszaki feltételei
nem biztosítottak, vagy
i) az elõzetes megállapodást megkötõ foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának idõpontjában a harmadik
országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintõ sztrájk van folyamatban.
(2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott körülmény fennállása tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszternek a munkaügyi központok részére adott tájékoztatása az irányadó.

5. §

(1) A munkaügyi központ a szakhatósági állásfoglalás kiadását megelõzõen a harmadik országbeli állampolgár
szakképzettségének, vagy végzettségének megfelelõségére vonatkozó döntés elõkészítése érdekében kétség esetén
– ha nem rendelkezik az elismerésre feladat és hatáskörrel rendelkezõ szerv adott ügyben irányadónak minõsülõ
szakvéleményével – megkeresi az oklevél – ideértve az egyéb bizonyítványt is – elismerésére feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, elismerésre feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerv igazolja, hogy
a) szabályozott szakma esetén fennállnak-e az oklevél elismeréséhez szükséges feltételek,
b) nem szabályozott szakma esetén az oklevél felsõfokú képesítést tanúsít-e.

6. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 39. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az okmányt kiállító hatóság az érvénytelen tartózkodási jogot igazoló okmányt – a (2) bekezdés b), e), f) és
i) pontjában meghatározott esetek kivételével – visszavonja. A visszavonásról az érvénytelenséget megállapító
határozatban rendelkezik.”

7. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet elutasító döntés elleni
fellebbezést nyolc napon belül lehet az illetékes konzuli tisztviselõnél elõterjeszteni.”

8. §

A Harmvhr. 47. § (8) bekezdése b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tartózkodási engedély iránti kérelemhez – ha e rendelet másként nem rendelkezik – mellékelni kell:)
„b) a Tv. 13. § (1) bekezdés c)–g) pontjaiban, EU Kék kártya kérelem esetén a Tv. 13. § (1) bekezdés a) és d) pontjában
foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat,”
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A Harmvhr. 51. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja tanulmányok folytatása vagy kutatás vagy az EU Kék
Kártya megszerzése, úti okmánya érvényességi idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás idõtartamát kell
lefednie.”

10. §

(1) A Harmvhr. 70. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A humanitárius célú tartózkodási engedélyt)
„e) a Tv. 29. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben – a bíróság kezdeményezésére – a harmadik országbeli
állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság”
(hivatalból állítja ki, illetve hosszabbítja meg.)
(2) A Harmvhr. 70. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Tv. 29. § (1) bekezdés a)–f) pontjának hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási
engedély kiadásához, illetve meghosszabbításához ki kell töltenie a külön jogszabály szerinti adatlapot, továbbá az
adatlaphoz mellékelnie kell egy darab arcfényképet.”

11. §

A Harmvhr. 72. §-át követõen a következõ alcímmel és 72/A–72/B. §-sal egészül ki:
„Az EU Kék Kártya kiadására vonatkozó szabályok
72/A. § (1) Az EU Kék Kártya kiadása és meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására és elbírálására a 31. §-ban, a 32. §
a) pontjában, a 33. §-ban, a 36. §-ban, és a 41–48. §-ban, a 49. § (1) bekezdésében, az 50. §-ban az 51. §
(3) bekezdésében, és az 52–55. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az EU Kék Kártya kiadására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában
foglalt feltétel fennállása a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas
szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából – legfeljebb négyéves határozott idõtartamú foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésére – kötött elõzetes megállapodással vagy érvényes munkaszerzõdéssel igazolható.
(3) Az EU Kék Kártya iránti kérelemhez mellékelt foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló elõzetes megállapodás
vagy munkaszerzõdésben szereplõ munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú szakmai képesítés a felsõfokú
végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirattal igazolható.
(4) Az EU Kék Kártya iránti kérelemben megjelölt szálláshely bejelentése során a harmadik országbeli állampolgárnak
csatolnia kell az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott külön jogszabály szerinti
formanyomtatványnak megfelelõ szálláshely-bejelentõlapot.
(5) Az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a megélhetést igazoltnak kell tekinteni, ha a
harmadik országbeli állampolgár munkabérének mértéke a külön jogszabályban meghatározott havi bruttó
munkabért eléri vagy meghaladja.
(6) Az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a megélhetés nem tekinthetõ biztosítottnak,
ha a harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik elegendõ forrással önmaga és családtagjai számára ahhoz,
hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére.
(7) Nem rendelkezik elegendõ forrással az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény
a) 32/B. § (1) bekezdése alapján idõskorúak járadékában,
b) 33. §-a alapján aktív korúak ellátásában, vagy
c) 43/B. §-a alapján ápolási díjban
három hónapnál hosszabb ideig részesül.
(8) A (7) bekezdést nem lehet alkalmazni, ha a Tv. 18. § (1b) bekezdés e) és f) pontja szerinti feltételek megvalósulása
esetén.
(9) A Tv. 20/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg,
aki rendelkezik a 29. § (7) bekezdésében meghatározott feltételekkel.
72/B. § (1) A Kormány az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban – annak megállapítása
kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magas szintû képzettséget igénylõ foglalkoztatása
jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekbõl támogatható-e –
elsõfokon a megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központját (a továbbiakban: munkaügyi központ),
másodfokon a Foglalkoztatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
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(2) A munkaügyi központ az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás kialakításának
szabályairól szóló kormányrendelet szerint kialakított szakhatósági állásfoglalását harminc napon belül adja meg a
regionális igazgatóságnak.
(3) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követõen az eljárás során a harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatására vonatkozóan a szakhatóság tudomására jutott olyan adat merül fel, amely a korábbi szakhatósági
hozzájárulás visszavonását indokolja, a szakhatóság új szakhatósági állásfoglalását a regionális igazgatóságnak
haladéktalanul megküldi.
(4) A fellebbezéssel megtámadott szakhatósági vélemény tekintetében másodfokon a Foglalkoztatási Hivatal jár el.
A szakhatósági állásfoglalását tizenöt napon belül adja meg a Hivatalnak.”
12. §

A Harmvhr. 89. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, a bekezdés egyidejûleg a következõ
h) ponttal egészül ki:
(Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kiállítása)
„g) a Tv. 30. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a kijelölt tartózkodási hely szerint illetékes regionális
igazgatóság vagy a Rendõrség,
h) a Tv. 30. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság”
(hatáskörébe tartozik.)

13. §

A Harmvhr. 118. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Azt az államot, ahová a kiutasítás végrehajtása történik, a következõ sorrend figyelembevételével kell meghatározni:)
„b) az Európai Unió valamely tagállama, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár ezen tagállam által
a 2003/109/EK irányelv alapján kiállított, huzamos tartózkodói jogállást igazoló tartózkodási engedéllyel, vagy egyéb
érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik,”

14. §

(1) A Harmvhr. 126. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Idegenrendészeti õrizetet a kiutasítást elrendelõ, valamint a dublini eljárásban történõ átadást vagy visszaadást
foganatosító hatóság rendelhet el.”
(2) A Harmvhr. 126. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Kiutasítást elõkészítõ õrizetet)
„a) ha a harmadik országbeli állampolgár személyazonossága tisztázatlan, vagy ha a harmadik országbeli
állampolgárnak az Európai Unió más tagállamával 2009. január 13-át megelõzõen kötött kétoldalú visszafogadási
egyezmény alapján a Tv. 45/B. § (1) bekezdése alapján a visszaadása folyamatban van, a Rendõrség,”
(rendelhet el.)

15. §

A Harmvhr. 151. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a Tv. 71. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott
kötelezettségét elmulasztó munkáltatót foglalkoztatottanként ötszázezer forintig terjedõ közrendvédelmi bírsággal
sújthatja.”

16. §

A Harmvhr. 152. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 149–150. § szerinti bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést az Országos Rendõr-fõkapitányság, a 151. §
szerinti bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.”

17. §

A Harmvhr. 158. §-át követõen a következõ alcímmel és 158/A. §-sal egészül ki:
„Az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége
158/A.§ Az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár a Tv. 75/A.§-ban meghatározott bejelentési
kötelezettségét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon teljesíti. A regionális igazgatóság
a bejelentésrõl értesíti a munkaügyi központot.”
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18. §

A Harmvhr. 183. § (1) bekezdés k)–l) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt –
a következõ közösségi jogi aktusoknak történõ megfelelést szolgálja:)
„k) a 47. § (8) bekezdése, az 51. § (3) bekezdése, a 72/A. §-a, 72/B. §-a, 89. §-a, a 118. §-a, a 158/A. §-a valamint a II. számú
melléklet 2. pontja a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való
belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25.-i 2009/50/EK tanácsi irányelve,
l) a 70. § (1) és (3) bekezdése, a 151. §-a és a 152. §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló
2009.június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve ,”

19. §

A Harmvhr. II. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. §

A Szociálpolitikai Tanács összetételérõl, szervezetérõl és mûködésérõl szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Országos Szociálpolitikai Tanács ülésén tanácskozási joggal vesz részt)
„b) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsággal rendelkezõ országos munkáltatói érdekképviseletek,
illetve érdekképviseleti szövetségek, valamint munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek
egy-egy képviselõje,”

21. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Programba olyan a Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja által álláskeresõként
nyilvántartott személy vonható be,
a) aki foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesül;
b) aki szakképzetlen, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezik;
c) aki a programban történõ részvétele kezdõ idõpontját megelõzõ 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban
részesült;
d) aki a programban történõ részvétel kezdõ idõpontjában 25. életévét be nem töltött fiatal álláskeresõ, valamint a
foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. §
(5) bekezdés k) pontjában meghatározott, a 30. életévüket be nem töltött pályakezdõ álláskeresõ,
e) aki a programban történõ részvétel kezdõ idõpontjában az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
f) aki tartósan munkanélküli vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett.”
(2) Az R1. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Programba nem vonható be az a személy,)
„e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges
képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési támogatásban részesült.”
(3) Az R1. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában elavult vagy nem hasznosítható szakképesítésnek minõsül,
a) amelyet az ügyfél legalább 15 éve szerzett, és legalább 5 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek
ellátására a szakképesítés jogosít, és az új Országos Képzési jegyzék nem tartalmazza,
b) az ügyfél egészségkárosodás miatt annak megfelelõ munkakörben nem tud dolgozni, vagy
c) a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján, a kirendeltség illetékességi területén nincs olyan munkakör,
amelynek betöltéséhez jogszabály ezt a szakképesítést írja elõ, és az ügyfél önállóan sem tud elhelyezkedni olyan
munkakörben, amelyre a szakképesítés jogosít.”
(4) Az R1. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett az a személy, akit a
munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresõként nyilvántart.”
(5) Az R1. 3. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:)
„c) vállalkozóvá válás támogatása;”
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) A 21. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti
a) az Szmvhr. 35. § (2) bekezdése,
b) a Harmvhr. II. mellékletében jelöletlen szerkezeti egységében „Kishatárforgalmi engedély okmány” szövegrész.
E rendelet az 1–5. §, 8–9. § 11–12. § 17–19. § tekintetében, a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget
igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK
tanácsi irányelvnek, valamint a 12. §, 17–18. § tekintetében az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó
minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A Harmvhr. II. melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási
engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április
18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:
– a kishatárforgalmi engedély/local border traffic permit
– a tartózkodási engedély/residence permit
– humanitárius célú tartózkodási engedély/residence permit granted on humanitarian grounds
– a bevándorlási engedély/immigration permit
– a letelepedési engedély/permanent residence permit
– az ideiglenes letelepedési engedély/interim permanent residence permit
– a nemzeti letelepedési engedély/national permanent residence permit
– az EK letelepedési engedély/ EC permanent residence permit
– az EU Kék Kártya / EU Blue Card
Az okmány formátuma: ID-1 –es Kártya, mely tároló elemet tartalmaz.
Megjegyzés: Az EK letelepedési engedély esetén: „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ – EK/long-term
resident-EC,
A korábban EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélye esetén:
„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ – EK/long-term resident-EC, korábban az EU Kék Kártya
birtokosa/Former EU Blue Card holder,”
az EU Kék Kártya elsõ kiadástól számított elsõ két évben: munkaerõpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig
korlátozott/ access to labour market is restricted for 2 years period”
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A Kormány 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról
A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében
és 57/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
57/B. §-ában meghatározott, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist (a továbbiakban: Adatbázis)
a Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kezeli.
(2) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ), valamint a megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi
központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) adatrögzítéssel teljesített adatszolgáltatása a Hivatal által e célból
kialakított és a központi szerverén mûködtetett webes kezelõfelületen történõ adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által
meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül (a továbbiakban együtt:
adatbázis-alkalmazás) zajló elektronikus adatátadással valósul meg.
(3) A Hivatal az Adatbázis üzemeltetése során biztosítja, hogy jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne
férjenek hozzá, és a központi szerverén folyamatosan naplózza az Adatbázissal kapcsolatos nyilvántartási
eseményeket, olyan módon, hogy azok visszakereshetõek legyenek.
(4) Az adatkezelõ, az adatokat szolgáltató és az Flt. szerint betekintési jogosultsággal rendelkezõ szerv Adatbázissal
kapcsolatos egyes szakmai feladatai irányítását a szakmai irányító szerv látja el.

2. A jegyzõ Adatbázissal kapcsolatos, valamint az Adatbázis felhasználásával ellátott feladatai
2. §

(1) A jegyzõ által szolgáltatott adatok Adatbázisban való rögzítését – a településhez rendelt felhasználói azonosító
alkalmazásával – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerint
illetékes jegyzõ végzi.
(2) A jegyzõ, valamint a 8. § (3) bekezdésében meghatározott személy felelõs az Adatbázisban rögzített, az Flt. 57/B. §
(3) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti adatok hitelességéért.

3. §

(1) A jegyzõ a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem esetében elektronikus
adategyeztetés keretében ellenõrzi, hogy a kérelmet benyújtó személy más jegyzõ adatszolgáltatása alapján
az Adatbázisban szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelõzõen elvégzett adategyeztetés során keresõfeltételként
csak a kérelmet benyújtó személy természetes személyazonosító adata és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
használható fel.
(2) Ha a jegyzõ az (1) bekezdés szerinti elõzetes adategyeztetés során azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy
tekintetében más jegyzõnél már folyik eljárás, vagy a kérelmet benyújtó személy ellátásra való jogosultságát
megállapították, az adatok további egyeztetése céljából megkeresi az eljárást lefolytató, illetve az ellátást megállapító
jegyzõt.
(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresés elvégzéséhez szükséges, a folyamatban lévõ eljárást lefolytató, illetve
a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot megállapító hatóság megnevezésére vonatkozó
adathoz történõ hozzáférést a Hivatal – a jegyzõ illetékességétõl függetlenül – valamennyi elõzetes adategyeztetést
kezdeményezõ jegyzõ számára biztosítja.

3. A munkaügyi központ Adatbázissal kapcsolatos, valamint az Adatbázis felhasználásával ellátott
feladatai
4. §

A munkaügyi központ által szolgáltatott adatok az Flt. 57/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint vezetett
nyilvántartásában (a továbbiakban: munkaügyi nyilvántartás) történõ rögzítéssel egyidejûleg hozzáférhetõvé válnak
az arra jogosult felhasználók részére.
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(1) A jegyzõ által szolgáltatott adatok rögzítésérõl az adatbázis-alkalmazáson keresztül az a munkaügyi központ kap
elektronikus értesítést, amelynek illetékességi területéhez – külön jogszabályban meghatározottak szerint – a 8. §
(1)–(2) bekezdése szerinti, a jegyzõ által használt felhasználói azonosítóhoz tartozó település tartozik.
(2) Ha a jegyzõ olyan személyre tekintettel végez a 3. § (1) bekezdése szerinti elõzetes adategyeztetést, aki a munkaügyi
nyilvántartásban szerepel, a munkaügyi központ gondoskodik az érintett személy részére folyósított álláskeresési
támogatásokra, a munkaviszonyban töltött napjaira, illetve a munkaügyi központtal való elõzetes együttmûködésére
vonatkozóan külön jogszabályban meghatározottak szerint kiadott igazolásban foglalt adatok Adatbázisban való
rögzítésérõl.

4. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség adatszolgáltatása
6. §

(1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott adatokat havonkénti rendszerességgel, minden
hónap 5. napjáig szolgáltatja a Hivatalnak.
(2) Az OMMF által megküldött, az Adatbázisban jegyzõi adatszolgáltatás alapján foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra
jogosultként szereplõ személyre vonatkozó munkaügyi ellenõrzési adatok Adatbázisban való rögzítésérõl a Hivatal
az adatok egyeztetését követõen haladéktalanul gondoskodik.

5. Az Adatbázis mûködtetése
7. §

(1) Az Adatbázis használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a Hivatal képezi és bocsájtja a felhasználók
rendelkezésére.
(2) Az Adatbázis használatára és mûködtetésére jogosult ügyintézõ köteles a felhasználói azonosítóját és jelszavát
az illetéktelen hozzáféréstõl megvédeni, és a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha a felhasználói azonosítója vagy
jelszava elveszett, jogosulatlan személy számára vált hozzáférhetõvé, vagy ha annak használatával kapcsolatosan
rendellenességet, visszaélésre utaló körülményeket észlelt.

8. §

(1) Az Adatbázis jegyzõ általi használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót a Hivatal településenként
(fõvárosi kerületenként) képezi és bocsátja a jegyzõ rendelkezésére.
(2) A felhasználói azonosítót és alapjelszót körjegyzõség esetében is településenként kell a jegyzõnek megküldeni.
A Hivatal a fõvárosi fõjegyzõnek is önálló felhasználói azonosítót és alapjelszót képez és küld meg. Település
megszûnése, települések összeolvadása vagy szétválása, illetve új település létrejötte esetén a felhasználói azonosító
és az alapjelszó kiadásáról vagy módosításáról a Hivatal gondoskodik.
(3) A felhasználói azonosítóval és alapjelszóval településenként (fõvárosi kerületenként), valamint a fõváros egészére
kiterjedõ illetékességgel a fõvárosban csak a jegyzõ, illetve az általa erre kijelölt, a képviselõ-testület hivatalával
közszolgálati jogviszonyban álló ügyintézõ (a továbbiakban: rendszeradminisztrátor) rendelkezhet.
(4) Az adatbázis-alkalmazás településenként több felhasználói végponton is mûködtethetõ. Ehhez a jegyzõ, illetve
a rendszeradminisztrátor a felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a képviselõ-testület hivatalának
szociális igazgatási feladatokat ellátó ügyintézõi részére –ügyintézõnként elkülönítetten – további felhasználói
azonosítókat és jelszavakat képez.
(5) Az e rendeletben a jegyzõ számára meghatározott, az adatbázis-alkalmazás használatával kapcsolatos
tevékenységeket – a rendszeradminisztrátor kijelölésével összefüggõ feladatok kivételével – a (4) bekezdés szerinti
ügyintézõ is elláthatja.

9. §

(1) Az Adatbázis munkaügyi központ részérõl történõ használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a Hivatal
ügyintézõnként képezi a munkaügyi központnál közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott, a Hivatal
központi elektronikus címtárában szereplõ ügyintézõk számára.
(2) A Hivatal az Adatbázisnak a Belügyminisztérium, a Türr István Képzõ és Kutató Intézet igazgatóságai (a továbbiakban:
igazgatóság), és a Magyar Államkincstár által történõ használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót
e szervek által hivatalosan megjelölt személyek részére adja ki. A Hivatal a felhasználói azonosítót és alapjelszót
az igénylést követõ tíz napon belül juttatja el az igénylõnek.
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(3) A Belügyminisztérium, az igazgatóság és a Magyar Államkincstár szervenként legfeljebb két ügyintézõt jelölhet meg
(rendszeradminisztrátor). Az adatbázis-alkalmazás szervenként több felhasználói végponton is mûködtethetõ.
A rendszeradminisztrátor a (2) bekezdés szerinti felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a szervek által
kijelölt ügyintézõk részére – ügyintézõnként elkülönítetten – további felhasználói azonosítókat és jelszavakat
képezhet.

6. Infrastruktúra nyilvántartása
10. §

(1) Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 3. alpont g) pontjában meghatározott adatok:
a) a település megnevezése,
b) a megye megnevezése,
c) a kistérség megnevezése,
d) az önkormányzat tulajdonában lévõ, felhasználható, összes tehermentes földterület nagysága (ha),
e) az önkormányzat részére használatba adott állami földrészletek nagysága, a használat lejáratának ideje,
f) a d) és e) pont szerinti földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti mûvelési ága, minõségi osztálya, tényleges
mûvelés alatt áll-e, a földrészletbõl a mûvelés alatt nem álló terület nagysága,
g) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló kézi szerszámok (felsorolás, darabszám),
h) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló munkagépek (felsorolás, darabszám),
i) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló (személy, illetve teher) szállítóeszköz, azok kapacitása,
j) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló, közfoglalkoztatottak részére biztosítható szálláshelyek száma,
k) a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatottak részére biztosítható étkezés mértéke (fõ/nap),
l) a település milyen egyéb, a közfoglalkoztatás szempontjából felhasználható infrastruktúrával rendelkezik
(eszközök raktározására alkalmas épület, helyiség, állattartás céljára használható ingatlan stb.),
m) az önkormányzat alapításában van-e valamilyen vállalkozás, azok felsorolása,
n) tagja-e a település valamilyen társulásnak,
o) a közfoglalkoztató által benyújtott, folyamatban lévõ hazai és európai uniós finanszírozású pályázatok, a várt
támogatási összeg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek társulása, továbbá
az önkormányzati költségvetési szerv által történõ közfoglalkoztatás esetén az önkormányzat jegyzõje elektronikus
úton továbbítja az Adatbázis részére. A jegyzõ folyamatosan frissíti, aktualizálja, karbantartja az általa továbbított
adatokat.
(3) Az adatokhoz való teljes körû betekintési jogosultságot a Hivatal, a munkaügyi központ, valamint
a Belügyminisztérium részére kell biztosítani.

7. Adatok archiválása
11. §

(1) Az álláskeresõnek az álláskeresõként történõ nyilvántartásból való törléssel egyidejûleg az Flt. 57/B. § (3) bekezdés
1. és 2. alpontja szerinti Adatbázisban nyilvántartásba vett adatait archiválni kell.
(2) A munkaügyi központ hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ ügyintézõi az Adatbázis valamennyi archivált adatához
hozzáférnek.

8. Üzemzavar
12. §

(1) Amennyiben a jegyzõ kapcsolata az Adatbázissal egymást követõ két munkanapon nem áll rendelkezésre, a jegyzõ
az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való kapcsolat helyreállását követõen
az adatokat a jegyzõ – az Flt. 57/B. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – két munkanapon belül rögzíti
az Adatbázisban.
(2) Amennyiben a munkaügyi központ kapcsolata az Adatbázissal egymást követõ két munkanapon nem áll
rendelkezésre, a munkaügyi központ az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való
kapcsolat helyreállását követõen az adatokat a munkaügyi központ két munkanapon belül rögzíti az Adatbázisban.
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9. Záró rendelkezések
13. §

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis Flt. 59/D. §-a szerinti átmeneti mûködtetésére a Foglalkoztatási és Szociális
Adatbázisról szóló 73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2011. július 26-án hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A Korm. rendelet alapján kiadott felhasználói azonosítók és jelszavak az Flt. 59/D. § (2) bekezdésében foglalt idõpontig
használhatóak.
(4) A 8. §-ban meghatározott felhasználói azonosítókat és jelszavakat az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül
kell kiadni a jogosultak részére.
(5) Az Flt. 57/B. §-ában meghatározott felhasználók, akik nem rendelkeznek az Adatbázis használatához szükséges
felhasználói azonosítóval és jelszóval, e rendelet alapján igényelhetik meg azokat.
Hatályát veszti a Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést
és középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése és teljes munkaidõ teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén
a közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 57 000 forint. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhetõ. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése
esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthetõ. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg
többlettámogatás. Ezek a szabályok alkalmazandóak a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévõ munkavezetõ
bérezésére is.
(3) Részmunkaidõ esetén az (1) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével
arányosan csökkentve kell figyelembe venni, azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi, illetve az egy hónapra vetített
heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegénél.
(4) A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik.
(5) Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdõdik, úgy a törtheti idõszakra vonatkozóan a (4) bekezdést csak
a munkakezdést követõ második teljes héttõl kezdõdõen kell alkalmazni.
(6) A részletekben történõ kifizetés esetén a bérbõl letiltást, levonást, továbbá a jogszabály alapján teljesítendõ adó- és
járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani.
(7) Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetõk ki.
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2. §

(1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat
megilletõ garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidõ teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 78 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 3 590 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

3. §

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet
hatálybalépését követõen létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2–5. §, a 26. § (1) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §
(2) bekezdés d) pontjában,
a 6. § és a 26. § (2)–(3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a 7. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában,
a 8–13. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában, valamint az állami foglalkoztatási szerv kijelölése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,
a 14–24. §, a 26. § (4) bekezdése, a 27. § (3)–(4) bekezdése, valamint a 28. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 26. § (5) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §
(5) bekezdésében,
a 26. § (6) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 26. § (7) bekezdése tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 27. § (2) bekezdése tekintetében a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt
a) a munkavállaló esetén a munkáltató,
b) közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv
jogosult a keresõképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni az OEP-nél.”
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2. A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl
és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 2. § (1) bekezdése a következõ h)–i) ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzés: a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ
munkaerõ-kölcsönzés;
i) közhasznú kölcsönzõ: helyi vagy kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés h)–j) pontjában foglaltak kivételével a közhasznú
szervezet.”

3. §

Az Mkr. 12–14. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„12. § A kölcsönbeadónak a tárgyévi tevékenységérõl a tárgyévet követõ év január 31-éig a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következõ adattartalmú adatszolgáltatást kell
elkészítenie:
a) a munkaerõ-kölcsönzõ cégre vonatkozó adatok:
aa) irodák száma Magyarországon;
ab) alkalmazottak száma;
ac) nettó árbevétel (millió forintban) állománycsoport szerint [a kölcsönzött munkavállalókra vetítve (külföld, belföld
együtt)] és nemzetgazdasági ágazat szerint;
ad) az ügyfelek által átvett dolgozók száma;
ae) az adatbázis nagysága;
b) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma a kölcsönzés céljából létesített munkaviszony
határozatlan vagy határozott idõtartama szerint, a foglalkoztatás irányának megadásával (belföld, külföld) a következõ
bontásban:
ba) állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, foglalkozásonként, továbbá iskolai végzettség szerint;
bb) a munkavállalók részére kifizetett éves keresettömeg;
bc) a foglalkoztatott munkavállalók által a kölcsönvevõnél teljesített munkanapok száma (napi 8 órával számolva);
bd) a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma;
be) a közhasznú kölcsönzõ tájékoztatást köteles adni a lebonyolított képzésekrõl, valamint a nyújtott mentori
szolgáltatásról;
c) a belföldi és a külföldi kölcsönvevõk száma ágazati bontásban;
d) a külföldi kölcsönvevõk száma, ágazata országonkénti bontásban.
13. § (1) A magán-munkaközvetítõnek a tárgyévi tevékenységérõl a tárgyévet követõ év január 31-éig a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következõ adattartalmú adatszolgáltatást
kell elkészítenie:
a) a magán-munkaközvetítõ cégre vonatkozó adatok:
aa) irodák száma Magyarországon;
ab) alkalmazottak száma;
ac) nettó árbevétel (millió forintban), állománycsoport (a közvetített munkavállalókra vetítve) és nemzetgazdasági
ágazat szerint;
ad) az adatbázis nagysága;
b) a magyar állampolgárok belföldre történt munkaközvetítéseinek száma (fõ);
c) a külföldre történt közvetítések száma országonként, állampolgárság szerint (fõ);
d) a külföldi állampolgárok magyarországi munkavégzésre történõ közvetítésének száma állampolgárság szerint (fõ).
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatokat a következõ bontásban kell megadni, az összes
munkaközvetítésen belül:
a) az eredményes közvetítések száma;
b) a sikertelen közvetítések száma;
c) a folyamatban lévõ közvetítések száma;
d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusai szerinti közvetítettek létszáma (fõ);
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e) a közvetítettek száma foglalkozásonként, nemenként, állomány-, korcsoport, valamint nemzetgazdasági ágazat
szerint;
f) a közvetítést megelõzõen munkával rendelkezõ és nem rendelkezõ munkanélküliek száma,
állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség, nemzetgazdasági ágazatok szerint.
14. § A megyei kormányhivatal munkaügyi központja a 12–13. §-ban foglalt összesített adatokat, valamint az általa
a tárgyév december 31-én nyilvántartott munkaerõ-kölcsönzõk, magán-munkaközvetítõk számát, szervezeti formáját,
a tárgyévben nyilvántartásba vett és törölt munkaerõ-kölcsönzõk, magán-munkaközvetítõk számát a tárgyévet
követõ március 31-éig továbbítja a Foglalkoztatási Hivatal részére elemzés, feldolgozás és nyilvánosságra hozatal
céljából.”
4. §

Az Mkr. a 17. §-át követõen a következõ alcímmel, valamint 17/A–17/D. §-sal egészül ki:

„A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzésre vonatkozó sajátos szabályok
17/A. § A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzésre e rendelet szabályait a 17/B–17/D. §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
17/B. § (1) A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzési tevékenység folytatását a közhasznú kölcsönzõ
székhelye szerint illetékes munkaügyi központ akkor engedélyezi, ha az megfelel a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában
foglalt feltételeknek, továbbá a közhasznú kölcsönzõ a 17/C. §-ban meghatározott mentort alkalmaz.
(2) Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzési tevékenység engedélyezése esetén
a) az 5. § (1) bekezdés c) pontját, a 6–7. §-t, valamint a 16. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját nem kell alkalmazni,
b) a közhasznú kölcsönzõkrõl vezetett nyilvántartásnak, valamint a Foglalkoztatási Hivatal által vezetett országos
nyilvántartásnak a 8. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia, fel kell benne tüntetni azonban
a kölcsönzõ közhasznú jellegét.
17/C. § (1) A közhasznú kölcsönzõ a közfoglalkoztatottal a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt legalább 60 napra
létesíti. A közfoglalkoztatási jogviszony munkaerõ-kölcsönzés céljára jön létre, de emellett lehetõség van arra, hogy
a közhasznú kölcsönzõ a foglalkoztatottat a kikölcsönzések közötti idõtartam alatt saját tevékenysége keretében is
foglalkoztassa.
(2) A közhasznú kölcsönzõ által kölcsönbeadott közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben,
melynek ellátására törvény közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszony létesítését írja elõ.
(3) A közhasznú kölcsönzõ a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ kikölcsönzések közötti idõtartam alatt
köteles
a) a közfoglalkoztatottat képzésben részesíteni, vagy
b) a közfoglalkoztatott részére mentori szolgáltatás igénybevételét biztosítani.
(4) A képzés szakmai vagy foglalkoztatást elõsegítõ ismereteket nyújtó, intézményi akkreditációval rendelkezõ
képzõ-intézményben folytatott képzés lehet. A sikeres vizsga eredményérõl a résztvevõk bizonyítványt vagy
tanúsítványt kapnak.
(5) A mentori szolgáltatás célja, hogy a munkavégzésre való felkészüléshez, az önálló munkába álláshoz vagy
a munkahelyen történõ beilleszkedéshez személyes segítséget nyújtson a közfoglalkoztatott részére. Ennek
érdekében a mentor a közfoglalkoztatottat
a) információkkal látja el az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott támogatásokat, ellátásokat, szolgáltatásokat,
a munkaerõpiac jellemzõit érintõen,
b) tájékoztatja a munkavégzésre irányadó alapvetõ munkavédelmi és munkaügyi szabályokról,
c) támogatja az együttmûködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában,
d) személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelõ képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az
elhelyezkedést követõ beilleszkedés terén,
e) segíti a foglalkoztatási szervvel való együttmûködési kötelezettsége teljesítésében.
(6) Mentorként kizárólag a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló jogszabályban elõírt végzettséggel rendelkezõ személy foglalkoztatható.
(7) A közhasznú kölcsönzõ a 12. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség részeként tájékoztatást köteles
adni a lebonyolított képzésekrõl, valamint a nyújtott mentori szolgáltatásról.
17/D. § (1) A közhasznú kölcsönzõ közfoglalkoztatási jogviszonyban álló közfoglalkoztatottakat csak
a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztató részére kölcsönözhet.
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(2) Ha a munkaerõ-kölcsönzés
a) helyi vagy kisebbségi önkormányzat vagy azok társulása,
b) egyház, civil szervezet,
c) költségvetési szerv, vagy
d) nonprofit gazdasági társaság
részére történik, a közhasznú kölcsönzõ és a kölcsönvevõ közötti megállapodásban nem köthetõ ki magasabb
kölcsönzési díj, mint a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér) járulék terhekkel növelt összege és
a közhasznú kölcsönzõ által kapott, közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás közötti különbözet.
(3) Közhasznú kölcsönzõ a közfoglalkoztatottak tekintetében külföldre irányuló munkaerõ-kölcsönzési
tevékenységet nem folytathat.”
5. §

Az Mkr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
6. §

Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Er.) a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 29. §-ával megállapított 140/G. §-a szerint a 2011. szeptember 1-jét
megelõzõen bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt elõleggel a 7. és 10. számú melléklet szerinti adatlapokon kell
elszámolni.”

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
7. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 52. §
(5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nagykorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésrõl szóló határozat
jogerõre emelkedésétõl számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy)
„c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett vagy legalább három
hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,”

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a munkaügyi központnak a 6. § (1a) bekezdése, valamint
a kirendeltségnek a 7. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és
e)–i) pontja szerinti hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter gyakorolja.”

9. §

Az R1. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés h) és i) pontjában
meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter látja el.”

10. §

Az R1. 6. § (1) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete]
„c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,
d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtéssel
kapcsolatos feladatokat,”

26278

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 98. szám

11. §

Az R1. 6. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai körében
a) a munkaügyi központ közfoglalkoztatásért felelõs szervezeti egységének vezetõje egyetértésével dönt
a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására szolgáló elõirányzat decentralizált keretének felhasználásáról,
továbbá ellátja az ezzel, illetve a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott
támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
b) kapcsolatot tart a Türr István Képzõ és Kutató Intézet igazgatóságaival,
c) ellenõrzi a közfoglalkoztatási feladatok ellátását és a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására szolgáló
elõirányzat felhasználását,
d) értékeli a közfoglalkoztatás helyzetét és tapasztalatait.”

12. §

Az R1. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A kirendeltség
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével
kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, megszüntetésével és
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,
b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
c) munkaerõpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,
d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,
e) munkaközvetítést végez,
f) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,
g) információt nyújt, tanácsadást végez,
h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
i) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,
k) munkaerõpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal,
a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel kapcsolatos
feladatokat,
l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi
önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági szerkezet
átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,
m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek
végrehajtásával összefüggõ feladatokat, valamint
n) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a fekvése szerinti munkaügyi központtal,
ennek keretében adatszolgáltatási feladatokat teljesít a munkaügyi központ felé.
(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:
a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetõségeket,
b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,
c) szervezi a közfoglalkoztatást,
d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal,
e) ellenõrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerzõdésben foglaltak szerinti teljesítését.
(3) A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében
foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.”

13. §

Az R1. 10/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10/A. § A Foglalkoztatási Hivatalt a feladatellátás szempontjából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Munkaügyi Igazgatósága által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni.”
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6. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
14. §

15. §

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az elõirányzat terhére támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott
közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra.
(2) Az elõirányzat terhére nyújtható támogatások:
a) rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása;
b) hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása;
c) országos közfoglalkoztatási program támogatása;
d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás;
e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülõ személy
foglalkoztatásához nyújtható támogatás.”
Az R2. 3. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása
3. § (1) Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy
1–4 hónap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidõben
történõ foglalkoztatására.
(2) Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér (a továbbiakban együtt:
közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható.
Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján
járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege.
(3) Támogatás állapítható meg továbbá a (4) bekezdésben foglalt közvetlen költségekhez, melynek mértéke
legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási
összeg 5 százaléka.
(4) A foglalkoztatásból eredõ közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és
védõruházat és egyéni védõeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló jogszabály
szerint a munkaadót terhelõ utazási költség, a munkásszállítás költsége, a megyei (fõvárosi) kormányhivatal
munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltségével (a továbbiakban: kirendeltség) történõ elõzetes egyeztetés
szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.
(5) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható.
(6) A támogatás az egyszerûsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejûleg nem vehetõ
igénybe.”
16. §

Az R2. 4. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása
4. § (1) Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy és
a kirendeltség által kiközvetített álláskeresõ 2–12 hónap idõtartamra szóló, közfoglalkoztatási jogviszony keretében,
napi 6–8 órás munkaidõben történõ foglalkoztatására.
(2) A közfoglalkoztatott személyében beállt változás esetén az (1) bekezdés szerinti támogatás 1 hónap
közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére is nyújtható.
(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékai mértékének 70–100 százalékáig
terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe,
a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenõen a támogatás nyújtható
a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás
20 százalékát.
(4) A hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is
alkalmazni kell.”
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Az R2. a következõ alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
4/A. § (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönzõ részére, amennyiben foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra
(bérpótló juttatásra) jogosult személy legalább 60 nap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történõ foglalkoztatását vállalja.
(2) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – a járulékkedvezmények
igénybevételével csökkentett – járulékok mértékének 50–80 százalékáig terjedhet. A támogatási idõszak
a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama, de legfeljebb egy év lehet.”
18. §

(1) Az R2. 5. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ személy foglalkoztatásához
nyújtható támogatás”
(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatás mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó
járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet.”
19. §

Az R2. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Támogatható az Országgyûlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében
történõ, az álláskeresõk és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személyek
közfoglalkoztatása.
(2) Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha
a) a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elõsegítõ képzés lehetõségét biztosítja,
b) a közfoglalkoztatottak számával a foglalkoztatás megkezdését megelõzõ havi átlagos statisztikai állományi
létszám bõvül, és
c) a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességû személyek közfoglalkoztatása
kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési elõirányzatból támogatásban
– ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – nem részesül.
(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének 100 százalékáig,
valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költségek
tekintetében az elõbbi támogatás 20 százalékáig, továbbá legalább száz fõ foglalkoztatása esetén a szervezési
költségek 3 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján
járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege.
(4) A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható.
(5) Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 3. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

20. §

Az R2. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.
(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi
központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás
esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell
benyújtani.
(3) A
a) 3–5. §-ban meghatározott támogatásról a kirendeltség,
b) 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter az Országgyûlés vagy a Kormány által
meghatározott cél eléréséért felelõs miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, az egyenlõ bánásmód
biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter véleményének figyelembevételével
mérlegelési jogkörben dönt.
(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni
a) a munkaerõ-kereslet és kínálat helyi jellemzõit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együttmûködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás (továbbfoglalkoztatás) idõtartamát,
e) az álláskeresõk munkához jutási esélyeit,
f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresõként eltöltött idejét,
g) a foglalkoztatni kívánt személy közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti prioritási szintjét.
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(5) A (3) bekezdés szerint meghozott döntés alapján
a) a 3–5. §-ban meghatározott támogatás esetén a kirendeltség,
b) a 6. §-ban meghatározott támogatás esetén a munkaügyi központ
egységes szerzõdéses feltételrendszer alapján hatósági szerzõdést köt a támogatottal. A munkaügyi központ és
a kirendeltség illetékességére a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”
21. §

Az R2. 7/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A program támogatása során a közvetlen költségek 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéke a program
megvalósítása során legfeljebb további 10 százalékkal növelhetõ.”

22. §

Az R2. a 7/A. §-t követõen a követezõ 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § (1) A közfoglalkoztatásért felelõs miniszter a 3-4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra
közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat.
(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogathatóak.”

23. §

Az R2. a 22. §-sal megállapított 7/B. §-át követõen a követezõ 7/C. §-sal egészül ki:
„7/C. § A közfoglalkoztató kérelmére a 3–4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott támogatási formák esetében – ideértve
a 7/A. § (1) bekezdése és a 7/B. § (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra megállapított
támogatásokat is – a támogatás elsõ hónapra esõ része elõlegként is folyósítható.”

24. §

Az R2. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Ha az e rendelet szabályai szerint, 2011. szeptember 1-jét megelõzõen megállapított támogatás folyósítása
alatt a támogatással érintett munkaviszony megszûnik, és a foglalkoztató a támogatás még fennmaradó idõtartamára,
a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít, a támogatáshoz kapcsolódó közvetlen
költség mértékének megállapításánál a támogatásra vonatkozó hatósági szerzõdésben meghatározott mértéket
és munkabért kell figyelembe venni.
(2) A 7/B. § (2) bekezdése rendelkezéseit a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálybalépése elõtt megindított és
a Kr.-rel megállapított 7/B. § alapján közfoglalkoztatási mintaprogrammá nyilvánított programok tekintetében is
alkalmazni kell.”

7. Záró rendelkezések
25. §

(1)
(2)
(3)
(4)

26. §

(1) Az Mkr. 1. § (1) bekezdésében a „munkaerõ-kölcsönzési” szövegrész helyébe a „munkaerõ-kölcsönzési,
a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzési” szöveg lép.
(2) Az Er.
a) 1. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra”
szöveg,
b) 1. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint (6) bekezdés c) pontjában a „bérpótló juttatásról” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásról” szöveg,
c) 2. § (7) bekezdésében, 7. számú melléklet címében, valamint 5. és 7. pontjában, 10. számú melléklet címében,
valamint 4. és 6. pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatás”
szöveg,
d) 3. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásnak” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásnak, foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásnak” szöveg,
e) 7. számú melléklet 4. pontjában, valamint 10. számú melléklet 3. pontjában a „bérpótló juttatásban” szövegrész
helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban” szöveg
lép.

Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Az 1–21. §, a 23–24. §, a 26. §, a 27. § (1)–(3) bekezdése, valamint a 28. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 27. § (4) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.
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(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 6. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatásának” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásának” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében, valamint 9. § (6) bekezdésében a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást
helyettesítõ támogatást” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcím 2. pontjában, 3. számú
melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcím 5.2.7.5. alpontjában, 4. számú melléklet „Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez” alcímében, valamint 9. számú melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcím
5. pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatás” szöveg,
d) 9. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (9) és (16) bekezdésében a „bérpótló
juttatásra” szövegrészek helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg
lép.
(4) Az R2.
a) 5. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra
(bérpótló juttatásra)” szöveg,
b) 5. § (5) bekezdésében a „bérpótló juttatásban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban
(bérpótló juttatásban)” szöveg
lép.
(5) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdés f) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe
a „bérpótló juttatásra vagy foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg
lép.
(6) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés h) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás” szöveg lép.
(7) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 25. § (3) bekezdésében a „2012. január” szövegrész
helyébe a „2011. október” szöveg lép.
27. §

28. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Hatályát veszti az Mkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja.
Hatályát veszti a szociális szövetkezetekrõl szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.
Hatályát veszti az R2. 7/A. § (2) bekezdése.
Hatályát veszti az R2. 7/B. §-a.
Az R3. 18. § (5) bekezdésének az R1. 6. § (1) bekezdés c)–d) pontját módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép
hatályba:
[A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete]
„c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,
d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtéssel
kapcsolatos feladatokat,”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a munkaerõ-kölcsönzõ nyilvántartásba vételéhez
I. A kérelmezõ adatai:
1. A kérelmezõ neve, címe, telefonszáma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
2. A szervezet formája:
.........................................................................................................................................................................................................................................
3. A kérelmezõ székhelye, címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
4. A kérelmezõ telephelye(i), címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
5. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
6. Közhasznú munkaerõ-kölcsönzési tevékenységet kíván végezni: igen/nem (a megfelelõ aláhúzandó)
II. Nyilatkozatok, csatolandó iratok:
1. Kijelentem, hogy a tevékenység folytatásához az alábbi berendezéssel ellátott irodahelyiséggel a székhelyemen
és a megjelölt telephelyen rendelkezem:
.........................................................................................................................................................................................................................................
2. A kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom:
2.1. három hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolata,
2.2. a munkaerõ-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három hónapnál nem régebbi hiteles másolata,
2.3. az elõírt képesítést, gyakorlatot bizonyító oklevél hiteles másolata, mûködési bizonyítvány, valamint az
e képesítéssel rendelkezõ személy foglalkoztatása érdekében kötött szerzõdés,
2.4. az irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata,
2.5. eredeti letéti szerzõdés a vagyoni biztosítékról (kivéve közhasznú kölcsönzõ esetén),
2.6. közhasznú kölcsönzõ esetén: a mentorral kötött munkaszerzõdés,
2.7. egyéb: ...............................................................................................................................................................................................................
Dátum: ..................................................

......................................................................
a kérelmezõ cégszerû aláírása”
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A Kormány 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
és a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 6–7. §
tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 12–13. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17/A. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tantárgyi bizottság a vizsgabizottságtól függetlenül mûködik. Tagjai a vizsgabizottságnak nem tagjai.
A kormányhivatal által a tantárgyi bizottság mûködési helyszínéül felkért közoktatási intézmény a tantárgyi bizottság
mûködéséhez szükséges, az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek
az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgaleírásaiban felsorolt, a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény által
biztosítandó és a vizsgán használható segédeszközöket térítésmentesen bocsájtja a kormányhivatal rendelkezésére.
A tantárgyi bizottság mûködéséhez szükséges további feltételeket a kormányhivatal biztosítja. A tantárgyi bizottság
elnöke és tagja az lehet, aki megfelel a vizsgáztató tanárra megállapított feltételeknek.”

2. §

Az R. 18/D. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A körzetközponti jegyzõk számára elõírt feladatokat a középiskola székhelyén történõ vizsgaszervezés esetén
a székhely szerinti, a középiskola telephelyén történõ vizsgaszervezés esetén a telephely szerinti illetékes
körzetközponti jegyzõ látja el.”

3. §

Az R. a következõ 61/B. §-sal egészül ki:
„61/B. § A katonai alapismeretek érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát emelt szinten elsõ alkalommal
a 2012/2013. tanév május-júniusi vizsgaidõszakban lehet tenni.”

4. §

Az R. 2. számú mellékletének ELSÕ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI alcímet
követõ táblázat Választható közismereti vizsgatárgyak 22. Katonai alapismeretek címû sor helyébe a következõ szöveg
lép:
A vizsga részei
A tantárgy neve
középszinten

22. Katonai alapismeretek

írásbeli

szóbeli

emelt szinten

írásbeli

szóbeli

5. §

Az R. 2. számú mellékletének MÁSODIK RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
alcímet követõ KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont helyébe
e rendelet melléklete lép.

6. §

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintû
képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkezõ harmadik országbeli
állampolgár, a fizetendõ díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos
kötelezettségek terhelik, mint a felsõoktatásban részt vevõ magyar állampolgárságú hallgatót.”

7. §

A Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá 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 irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
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b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének
és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának
való megfelelést szolgálja.”
8. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3–5. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 2013. február 1-jén veszti hatályát.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
„A vizsga formája
Középszinten: írásbeli, szóbeli
Emelt szinten: írásbeli, szóbeli
Emelt szinten a szóbeli feleltetés idõtartama 30 percnél nem lehet több.

A katonai alapismeretek érettségi vizsga célja
A vizsga azt hivatott megállapítani, hogy a vizsgázó:
– képes-e a katonai terminológia szakszerû alkalmazására;
– képes-e a rendelkezésre bocsátott források használatára és értékelésére, abból megfelelõ következtetések
levonására;
– képes-e a hazánk biztonságpolitikai környezetét meghatározó tényezõk és összefüggések feltárására,
bemutatására;
– képes-e a NATO-ra jellemzõ, a tagállamok teljes körû szuverenitását figyelembe vevõ, kormányközi alapon
történõ mûködés és döntéshozatal megértésére;
– ismeri-e az Európai Unió kialakulási folyamatát, közös kül- és biztonságpolitikáját;
– képes-e bemutatni a Magyar Honvédség felépítését, külföldi szerepvállalását a szövetségi feladatok
rendszerében;
– képes-e megbízhatóan végrehajtani a térképismeret, valamint a terepen történõ tájékozódás alapmûveleteit;
– ismeri-e a Magyar Köztársaság honvédelmi rendszerének felépítésével és mûködésével kapcsolatos szabályzók
lényegi elemeit, az alaki felkészítés, valamint az egészségügyi ismeretek gyakorlati feladatait;
– vannak-e reális elképzelései arról, melyek azok az új feladatok és új kihívások, amelyekkel a honvédelemért
dolgozók következõ nemzedékének kell majd megbirkóznia;
– kialakult-e benne valós kép arról, hogy a katonai feladatok magas szintû elsajátításához a késõbbiekben még
mirõl kell majd tanulniuk, illetve milyen gyakorlati képességekre és tudásra kell szert tenniük.
A középszintû vizsgán a diákoknak az egyszerûbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvetõ
formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának
reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek
elsajátítása és az érettségin történõ alkalmazása a követelmény.
Az emelt szintû vizsga elsõsorban a katonai felsõoktatásba készülõ diákok képességeit és ismereteit vizsgálja, ahol
a vizsgázótól a középszintû követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezõkészséget,
összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét
kéri számon.
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Tartalmi követelmények
KÖZÉPSZINT
Témakörök

1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
1.1. Hazánkat fenyegetõ katonai és nem katonai kockázatok.
1.2. A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, biológia hadviselés kérdésköre.
1.3. A NATO létrejötte, fontosabb szervei és feladataik.
1.4. Az EU létrejötte, biztonság- és védelempolitikája.
1.5. Az ENSZ létrejötte, szervezetei, tevékenysége a válságövezetekben.
2. A Magyar Honvédség felépítése, a katonai szervezetek jellemzõi
2.1. A Magyar Honvédség feladatai.
2.2. A raj, a szakasz és a század felépítése.
2.3. A harci erõk általános feladatai.
2.4. A harci támogató erõk általános feladatai.
2.5. A harci kiszolgáló-támogató erõk általános jellemzõi.
2.6. A szerzõdéses katonák kiképzési rendszerének elemei.
3. A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
3.1. A modern háborúk jellemzõ vonásai.
3.2. A különleges egységek jellemzõi és feladatai.
3.3. A modern haditechnikai eszközök jellemzõi.
4. Térkép- és tereptani alapismeretek
4.1. A terep felosztása, tájtípusok.
4.2. Az UTM vetület koordinátarendszere.
4.3. Földrajzi koordinátarendszer.
4.4. Az MGRS és GEOREF azonosító rendszer jellemzõi.
4.5. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken.
4.6. A világtájak meghatározásának módszerei.
4.7. Az álláspont meghatározásának módszerei.
4.8. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetõségei.
5. Általános katonai ismeretek
5.1. Az általános harcászat alapjai.
5.2. A béketámogató mûveletek jellemzõi.
5.3. A lõelmélet alapjai.
5.4. A túlélés alapjai.
5.5. Az ABV védelmi alapismeretek alapjai.
5.6. Haditechnikai ismeretek.
6. Alaki ismeretek
6.1. Az alakiság alapfogalmai.
6.2. Alaki mozdulatok állóhelyben.
6.3. A katonai rendezvények alaki tartalma.
7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
7.1. A minõsített idõszakok jellemzõi.
7.2. Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei.
7.3. A Magyar Honvédség tényleges állománya.
8. Hadijogi alapismeretek
8.1. A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei.
9. A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
9.1. A függelmi viszonyok.
9.2. A napirend és az ügyeleti szolgálatok.
9.3. A katonák járandóságai.
10. Egészségügyi ismeretek
10.1. Teendõk a baleseti helyszínen.
10.2. Az újraélesztés végrehajtása.
10.3. A vérzések és törések, mérgezések ellátása.
10.4. A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai.
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EMELT SZINT
Témakörök

1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
1.1. Hazánkat fenyegetõ katonai és nem katonai kockázatok.
1.2. A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, biológia hadviselés kérdésköre.
1.3. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének jellemzése.
1.4. Hazánk katonai stratégiájának fontosabb elemei.
1.5. A NATO létrejötte, fontosabb szervei és feladataik.
1.6. A NATO-doktrínák jellemzõi.
1.7. A NATO válasza a XXI. század biztonságpolitikai kihívásaira.
1.8. Az EU létrejötte, biztonság- és védelempolitikája.
1.9. Az ENSZ létrejötte, szervezetei, tevékenysége a válságövezetekben.
1.10. Az ENSZ tevékenysége a világ válságövezeteiben 1945 óta.
2. A Magyar Honvédség felépítése, a katonai szervezetek jellemzõi
2.1. A Magyar Honvédség feladatai és felépítése.
2.2. A haderõnemek, a fegyvernemek és a szakcsapatok jellemzõi.
2.3. A raj, a szakasz és a század felépítése.
2.4. A harci erõk általános feladatai.
2.5. A harci támogató erõk általános feladatai.
2.6. A harci kiszolgáló-támogató erõk általános jellemzõi.
2.7. A szerzõdéses katonák kiképzési rendszerének elemei.
2.8. A Magyar Honvédség külföldi misszióinak feladatrendszere.
3. A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
3.1. A modern háborúk jellemzõ vonásai.
3.2. A globalizáció és a modern hadviselés kapcsolata.
3.3. A különleges egységek jellemzõi és feladatai.
3.4. A modern haditechnikai eszközök jellemzõi.
4. Térkép- és tereptani alapismeretek
4.1. A terep felosztása, tájtípusok.
4.2. Az UTM vetület koordinátarendszere.
4.3. A földrajzi koordinátarendszer.
4.4. Az MGRS és GEOREF azonosító rendszer jellemzõi.
4.5. Egy adott pont UTM koordinátájának meghatározása.
4.6. Egy adott pont földrajzi koordinátájának meghatározása.
4.7. Egy adott pont MGRS azonosítójának meghatározása.
4.8. Egy adott pont GEOREF azonosítójának meghatározása.
4.9. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken.
4.10. A világtájak meghatározásának módszerei.
4.11. Az álláspont meghatározásának módszerei.
4.12. A GPS mûködési elve és gyakorlati alkalmazási lehetõségei.
5. Általános katonai ismeretek
5.1. Az általános harcászat alapjai.
5.2. A béketámogató mûveletek jellemzõi.
5.3. Az egyes békefenntartó eljárásmódok bemutatása.
5.4. A lõelmélet alapjai.
5.5. A túlélés alapjai.
5.6. A katonákat érhetõ rendkívüli helyzetek jellemzése.
5.7. A túlélés érdekében szükséges teendõk bemutatása.
5.8. Az ABV védelmi alapismeretek alapjai.
5.9. A nukleáris fegyverek jellemzõi, alkalmazásuk hatásai.
5.10. A vegyi fegyverek csoportosítása és jellemzése.
5.11. A biológiai fegyverek csoportosítása és jellemzése.
5.12. Haditechnikai ismeretek.
6. Alaki ismeretek
6.1. Az alakiság alapfogalmai
6.2. Az alaki tevékenység kialakulása.
6.3. Az alakiság jelentõsége a katonai fegyelem fenntartásában.
6.4. Alaki mozdulatok állóhelyben.
6.5. A katonai rendezvények alaki tartalma.
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7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
7.1. A honvédelem rendszerének irányítása minõsített idõszakokban.
7.2. A Honvédelmi Tanács összetétele és feladatai.
7.3. A minõsített idõszakok jellemzõi.
7.4. Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei.
7.5. A Magyar Honvédség tényleges állománya.
8. Hadijogi alapismeretek
8.1. A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei.
8.2. A genfi és a hágai egyezmények fontosabb elõírásai.
8.3. A harcos jellemzõi.
8.4. A hadifoglyokra vonatkozó elõírások.
9. A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
9.1. A függelmi viszonyok.
9.2. A napirend és az ügyeletei szolgálatok.
9.3. A katonák járandóságai.
10. Egészségügyi ismeretek
10.1. Teendõk a baleseti helyszínen.
10.2. Az újraélesztés végrehajtása.
10.3. A vérzések és törések, mérgezések ellátása.
10.4. A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai.”

A Kormány 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekrõl
A Kormány a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. állandó tárolóhely: a pirotechnikai raktárépület és a pirotechnikai raktárhelyiség,
2. átmeneti tárolóhely: a pirotechnikus által kialakított, e rendeletben meghatározott tárolási engedély nélküli
tárolóhely,
3. biztonsági távolság: a gyártó által meghatározott távolság, amelyen belül pirotechnikai termék felhasználása,
megsemmisítése során személyek nem tartózkodhatnak,
4. EK megfelelõségi nyilatkozat: a gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott
képviselõjének arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a pirotechnikai termék megfelel az e rendelet által
megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek, és a forgalomba hozatali feltételeknek,
5. forgalmazó: a forgalmazási folyamatban részt vevõ vállalkozás, amely üzleti tevékenysége körében bocsát
rendelkezésre pirotechnikai terméket a piacon,
6. forgalomba hozatal: az Európai Gazdasági Térség piacán való forgalmazás, illetve felhasználás céljából
a pirotechnikai termék – ellenszolgáltatás ellenében vagy anélkül történõ – elsõ átengedése,
7. forgalomból való kivonás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a pirotechnikai termék forgalmazásának
megakadályozása,
8. gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai terméket tervez vagy gyárt, illetve terveztet
és gyártat annak saját név vagy védjegy alatt történõ forgalomba hozatala céljából,
9. harmonizált szabvány: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
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parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában ekként meghatározott fogalom, amelynek hivatkozását az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik,
10. honosított harmonizált szabvány: a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában ekként
meghatározott fogalom,
11. ideiglenes tárolóhely: a pirotechnikai termék év végi forgalmazásához kapcsolódó, maximum 2 hónap idõtartamra
engedélyezhetõ tárolóhely,
12. importõr: az Európai Gazdasági Térségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely üzleti
tevékenysége körében egy, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes államból származó
pirotechnikai terméket az Európai Gazdasági Térség piacán elsõ alkalommal hozzáférhetõvé tesz,
13. jármûvekhez használt pirotechnikai termék: a jármûvekben található biztonsági berendezések alkatrésze, amely
ezek vagy más berendezések aktiválásához használatos pirotechnikai anyagokat tartalmaz,
14. késleltetési idõtartam: az indítás pillanatától az elsõdleges pirotechnikai hatás (kilövésindítás vagy effektus)
létrejöttéig eltelt idõtartam,
15. kézi tárolóhely: a felhasználási, illetve a forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó tárolóhely,
16. kifúvófal, kifúvófödém: az állandó tárolóhely olyan határoló fala, födéme, amely az esetlegesen bekövetkezõ
robbanásnak vagy heves égésnek már a kezdeti nyomására felszakad és kifúvódik, ezáltal az építmény más szerkezetei
mentesülnek a súlyos romboló hatástól,
17. kifúvófelület: az állandó tárolóhely határoló felületeinek azon szerkezeti egysége, amely a helyiségben esetlegesen
bekövetkezõ robbanásnak vagy heves égésnek már a kezdeti nyomására felszakad és kifúvódik, 3 kN/m2-nél kisebb
robbanási túlnyomás hatására megnyílik, és kiviteli formája a kifúvófal és a kifúvófödém,
18. mûveleti utasítás: a pirotechnikai tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezõ vállalkozás által készített,
mûveleti elõírásokat tartalmazó belsõ szabályozás, amely a végrehajtandó munkafolyamatokat és azok felelõseit
határozza meg,
19. nagyforgalmú épület: amelynek bejáratonként összesített személyforgalma bármely idõszakban 10 perc alatt
meghaladja a 300 fõt,
20. nettó hatóanyag-tartalom: egy önálló pirotechnikai termék pirotechnikai összetevõinek (robbanóanyag és
pirotechnikai elegy) együttes tömege,
21. pirotechnikai termék megsemmisítése: a pirotechnikai termék rendeltetésszerû felhasználásra véglegesen
alkalmatlanná tétele oly módon, hogy az a mûvelet következtében környezetre veszélytelen állapotba kerül,
22. pirotechnikai tevékenység: a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A. § (1) bekezdésében
ekként meghatározott fogalom,
23. színpadi pirotechnikai termék: a beltéri vagy kültéri színpadi használatra tervezett pirotechnikai termék, ideértve
a filmek és televíziós mûsorok gyártását vagy ezekhez hasonló felhasználást is,
24. tárolási norma: egy vagy többféle pirotechnikai termék nettó hatóanyag-tartalmának legnagyobb
összmennyisége TNT-egyenértékre vonatkoztatva, amely a robbanóanyag tárolóhelyen, pirotechnikai
raktárépületben, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségben egyidejûleg jelen lehet,
25. telepítési távolság: bármilyen típusú pirotechnikai tárolóhely létesítése, telepítése során a környezetükben lévõ
védendõ létesítmények, mûtárgyak között megtartandó legkisebb távolság,
26. tömegtartózkodásra szolgáló épület: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség vagy tér van,
27. tömegtartózkodásra szolgáló helyiség, tér: egyidejûleg 300 személynél nagyobb befogadó képességû helyiség, tér,
28. tûzijáték: szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék,
29. tûzvédelmi dokumentáció: az épület, létesítmény megközelíthetõségére, oltóvízellátására, tûzveszélyességi
osztályba sorolására, tûzállósági fokozatára, az alkalmazott épületszerkezetek éghetõségi és tûzállósági
paramétereire, a tûzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi
rendszerére, valamint a tûzjelzésre és oltásra vonatkozó terv,
30. vállalkozás: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a gazdasági társaság; e cím vállalkozás tagjára, tulajdonosára,
illetve vezetõ tisztségviselõjére vonatkozó rendelkezéseit az egyéni vállalkozóra, illetve az egyéni cégre is alkalmazni
kell,
31. védõterület: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerû mûködése balesetet, sérülést vagy
kárt okozhat,
32. védõtávolság: az a minimális távolság, amelyet a pirotechnikai raktárépület telepítésekor, a létesítmény és
a környezetében lévõ más, védendõ létesítmények között, azok irányaiban tartani kell.
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Pirotechnikai terméknek minõsül
a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete szerinti
veszélyes áruk 1. osztályába tartozó UN 0039, 0066, 0092, 0093, 0101, 0103, 0121, 0131, 0191, 0192, 0193, 0194,
0195, 0196, 0197, 0299, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0323, 0325, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0349, 0353, 0368,
0373, 0403, 0404, 0418, 0419, 0420, 0421, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0454, 0487, 0492, 0493, 0503 számú
termék, vagy
b) bármely olyan, robbanóanyagot, illetve pirotechnikai elegyet tartalmazó termék, amely önfenntartó exoterm
kémiai reakción keresztül, szabályozott módon, elõre meghatározott speciális (fény-, füst-, gáz-, hang-, hõ-, köd-,
láng- vagy szikra-) hatást, illetve ezeknek a hatásoknak a kombinációját fejti ki.

2. A pirotechnikai termékek osztályba sorolása
3. §

(1) A pirotechnikai terméket a rá vonatkozó alapvetõ biztonsági követelmények figyelembevételével az a vállalkozás,
amely saját név vagy védjegy alatt történõ forgalomba hozatal céljából pirotechnikai terméket tervez, gyárt, illetve
terveztet és gyártat (a továbbiakban: gyártó) a pirotechnikai termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja
(nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint –
osztályokba sorolja.
(2) A filmek és televíziós mûsorok gyártását, vagy ezekhez hasonló felhasználást is ideértve, a beltéri vagy kültéri színpadi
használatra tervezett azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: színpadi pirotechnikai termék),
a) amely alacsony kockázattal jár, a T1. pirotechnikai osztályba,
b) amelyet kizárólag pirotechnikus szakképesítéssel rendelkezõ személy (a továbbiakban: pirotechnikus) által
használható és kezelhetõ, a T2. pirotechnikai osztályba
kell sorolni.
(3) A színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban:
tûzijáték termék),
a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi
tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak, az 1. pirotechnikai
osztályba,
b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévõ behatárolt területen való használatra
szántak, a 2. pirotechnikai osztályba,
c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévõ nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje
nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba,
d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhetõ, és amely zajszintje nem
ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba
kell sorolni.
(4) Az 1. pirotechnikai osztály nem foglalja magában az olyan lõpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott,
gyújtószállal vagy dörzsfejjel, és késleltetõvel szerelt, nem fémköpenyes pirotechnikai terméket, illetve annak telepet
alkotó változatát, amely az esetleges fényhatás mellett elsõdlegesen hanghatást kelt (a továbbiakban: petárda),
a villanós petárdát, illetve annak telepet alkotó változatát, valamint azokat a durranó borsókat, amelyek 2,5 mg-nál
több ezüstfulminátot tartalmaznak.
(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek körébe nem tartozó, gyártói termék-megfelelõségi
mûbizonylattal rendelkezõ azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: egyéb pirotechnikai termék),
a) amely alacsony kockázattal jár, a P1. pirotechnikai osztályba,
b) amely kizárólag a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkezõ személy által használható és kezelhetõ,
a P2. pirotechnikai osztályba
kell sorolni.

4. §

A pirotechnikai termékre vonatkozó harmonizált szabványsorozat szerinti osztályozás kategóriája megfelel a 3. §
szerinti pirotechnikai osztálynak.

5. §

(1) Tilos „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabad téren ezeknek 50 m-es környezetében és
repülõtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.
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(2) Az 1., 2., a T1, a P1, valamint a mezõgazdasági és az erdõgazdasági felhasználás céljára elõállított P2. pirotechnikai
osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket védett természeti területen felhasználni. Tûzgyújtási
tilalom esetében védett természeti területen az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék felhasználása
is tilos. Védett természeti területre nem érhet be a felhasznált pirotechnikai termékek védõterülete sem.
(3) Polgári célú pirotechnikai termékek gyártására az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.)
KHEM rendelet (a továbbiakban: ÁRBSZ) gyártásra vonatkozó elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.

3. A talált és a zárolt pirotechnikai termékekre vonatkozó szabályok
6. §

(1) A talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendõrségnek, kivéve a magánszemély által
birtokolható pirotechnikai terméket, ha a birtoklás – e rendelet szerinti – feltételei rá nézve fennállnak.
(2) A pirotechnikai tevékenységre irányuló hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet benyújtó
vállalkozás (a továbbiakban: engedélyes) a pirotechnikai termék elvesztését haladéktalanul bejelenti a pirotechnikai
tevékenység helye szerint illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságnál.
(3) A rendõrség a talált, valamint a zárolt pirotechnikai termék megsemmisítésérõl gondoskodik, ha
a) a termék hibás, vagy felhasználhatóságának idõtartama eltelt,
b) a jogosult annak elszállításáról, értékesítésérõl vagy megsemmisítésérõl a rendõrségi tárolás megkezdését, illetve
a helyszínen történõ zárolás elrendelését követõ egy éven belül nem gondoskodott.
(4) A zárolás, és az ahhoz kapcsolódó megsemmisítés költségeit az érintett, valamint az örökös vagy a jogutód téríti meg.

4. A pirotechnikai termékre vonatkozó alapvetõ biztonsági követelmények
7. §

A gyártó vagy az importõr köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvetõ biztonsági
követelményeknek.

8. §

(1) Az e rendeletben meghatározott hatóság engedélyével rendelkezõ gyártó, a pirotechnikai termék
megfelelõségértékelési tanúsítására bejelentett szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) felé közli
a teljesítményi jellemzõket, a lehetõ legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében.
(2) A pirotechnikai terméket úgy kell megtervezni és elõállítani, hogy a megfelelõ eljárás alkalmazásával biztonságosan
kezelt hulladékként a lehetõ legkisebb hatást gyakorolja a környezetre.
(3) Rendeltetésszerû használat esetében a pirotechnikai terméknek a használati és kezelési útmutatóban foglaltak szerint
kell mûködnie, amit a gyártó valósághû körülmények között vizsgál. Ha ez laboratóriumban nem lehetséges,
a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani, amelyek között a pirotechnikai terméket használni fogják.
(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a következõ információkat és tulajdonságokat kell figyelembe venni vagy
megvizsgálni:
a) kialakítás, szerkezet és jellemzõ tulajdonságok, beleértve a részletes kémiai összetételt és a méreteket,
b) a pirotechnikai termék fizikai és kémiai stabilitását a szokásos és elõrelátható környezeti feltételek mellett,
c) szokásos, elõrelátható körülmények közötti kezelésre és szállításra való érzékenységet,
d) az összetevõk összeférhetõsége kémiai stabilitását,
e) a pirotechnikai termék nedvességgel szembeni ellenálló képességét, ha párás vagy nedves körülmények közötti
felhasználásra szánják, és biztonságára vagy megbízhatóságára a nedvesség kedvezõtlen hatást gyakorolhat,
f) alacsony vagy magas hõmérséklettel szembeni ellenálló képességet, ha a pirotechnikai terméket ilyen
hõmérsékleti körülmények közötti tárolásra és felhasználásra szánják, és biztonságára vagy megbízhatóságára
a pirotechnikai termék egészének vagy egy összetevõjének hûtése vagy hevítése kedvezõtlen hatást gyakorolhat,
g) a korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy gyulladás megelõzésére vonatkozó biztonsági jellemzõket,
h) megfelelõ utasítások és – ha szükséges – jelölések meglétét a biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és
megsemmisítésre vonatkozóan,
i) a pirotechnikai termék, annak csomagolása vagy más összetevõje minõségromlással szembeni ellenálló
képességét szokásos, elõrelátható körülmények között történõ tárolás során,
j) a pirotechnikai termék biztonságos mûködéséhez szükséges eszközök és kellékek meghatározását, és a használati
és kezelési útmutatót.
(5) A szállítás és a szokásos körülmények közötti tárolás során a pirotechnikai termék összetétele nem változhat meg,
kivéve, ha a gyártó a használati és kezelési útmutatóban másként nem rendelkezett.
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A pirotechnikai termék nem tartalmazhat – a fekete lõpor és a villanóelegy kivételével – polgári felhasználású
robbanóanyagot és katonai robbanószert.

10. §

(1) A gyújtószerkezetnek megbízhatóan kell indulnia, és szokásos, elõrelátható körülmények között használva megfelelõ
gyújtási képességgel kell rendelkeznie.
(2) A gyújtószerkezetet olyan védelemmel kell ellátni, amely szokásos, elõrelátható körülmények között történõ tárolás és
használat során óvja azt az elektrosztatikus kisüléstõl. Az elektromos gyújtószerkezetet olyan védelemmel kell ellátni,
amely szokásos, elõrelátható körülmények között történõ tárolás és használat során óvja azt az elektromágneses
terekkel szemben.
(3) A gyújtószerkezet burkolatának megfelelõ mechanikai szilárdságúnak kell lennie, és a robbanótöltetet megfelelõen
védenie kell a szokásos, elõrelátható mechanikai behatásoktól.
(4) A pirotechnikai termékhez mellékelni kell
a) a gyújtószerkezet égési idejének paramétereit, és
b) az elektromos izzógyújtó elektromos jellemzõit is.
(5) Az elektromos izzógyújtó vezetékeinek a tervezett felhasználást figyelembe véve megfelelõen szigeteltnek és
megfelelõ mechanikai szilárdságúnak kell lenniük, beleértve a gyújtószerkezethez vezetõ összekötõ szilárdságát is.
(6) A gyújtás módszerének tisztán láthatónak kell lennie, vagy szerepelnie kell a címkén, illetve a használati és kezelési
útmutatóban.

11. §

(1) A tûzijáték termékre vonatkozó biztonsági távolság
a) az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék esetében legalább 1 m,
b) a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék esetében legalább 8 m,
c) a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék esetében legalább 15 m.
(2) A tûzijáték termék maximális zajszintje a biztonsági távolságnál nem haladhatja meg a 120 dBA-t, vagy egy ennek
megfelelõ más módszerrel mért zajszintet.
(3) A tûzijáték termék kizárólag olyan anyagokból készülhet, amelynek visszamaradó anyagai az egészségre, a tulajdonra
és a környezetre nézve a lehetõ legkisebb kockázatot jelentik.
(4) Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket külön védõcsomagolással, csomagolással vagy a termék
megfelelõ kialakításával védeni kell a nem szándékolt gyújtás ellen. A 4. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték
terméket a nem szándékolt gyújtás ellen a gyártó által meghatározott módszerekkel kell védeni.
(5) A tûzijáték termék a felhasználás során nem mozdulhat el kiszámíthatatlan vagy elõre nem látható módon.

12. §

(1) Az egyéb pirotechnikai terméket oly módon kell megtervezni, hogy
a) rendeltetésszerû használat esetében az egészségre, a testi épségre, a tulajdonra és a környezetre, valamint
b) nem szándékolt gyújtás esetében a visszamaradó anyag az egészségre, a tulajdonra és a környezetre
a lehetõ legkisebb kockázatot jelentse.
(2) Az egyéb pirotechnikai terméknek a gyártó által feltüntetett felhasználhatósági idõpontig rendeltetésszerûen
mûködnie kell.

13. §

(1) Azt a pirotechnikai terméket, amely megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált szabványoknak, úgy kell tekinteni,
hogy megfelel az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek.
(2) A Magyar Szabványügyi Testület az (1) bekezdésben meghatározott honosított harmonizált szabványok jegyzékét
hivatalos lapjában közzéteszi.

5. A pirotechnikai termékek csomagolására és címkézésére vonatkozó elõírások
14. §

(1) A pirotechnikai terméket a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályokban és az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon
kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõen kell csomagolni és jelölni.
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(2) A legkisebb kereskedelmi egységcsomag megbontása esetén az egyenként forgalmazott pirotechnikai termékekhez
használati és kezelési útmutatót kell mellékelni. A használati és kezelési útmutató kötelezõ elemként tartalmazza
az alábbiakat:
a) a pirotechnikai termék más tûzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektõl elzártan kell tartani,
d) tetõtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytõl, sugárzó hõtõl, tûztõl és akaratlan gyújtástól védve
tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai
terméket, amelyen szagképzõdés, esetleg melegedés észlelhetõ, a többi pirotechnikai terméktõl térben azonnal
el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhetõ szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védõsapkával mozgatható, és az akaratlan
gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül csak egy magánszemély tárolhat pirotechnikai terméket.
(3) A jármûvekhez használt pirotechnikai termék kivételével a belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket vagy
– ha azon nincs elegendõ hely – a termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvû, illetve a felhasználó által kért
nyelven közérthetõ és jól olvasható címkével kell a terméktõl elválaszthatatlan módon ellátni.
(4) A (3) bekezdés szerinti címke tartalmazza:
a) a gyártó nevét és címét, ha a gyártó az Európai Unióban vagy valamely EGT-államban nem letelepedett, akkor
a gyártó neve mellett az importõr nevét és címét,
b) a pirotechnikai termék nevét, típusát, pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs számát,
c) a nettó hatóanyag-tartalmát,
d) a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek esetében a gyártás évét,
e) a pirotechnikai termék felhasználásához szükséges – e rendelet szerinti – alsó korhatárt,
f) az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék és a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó
pirotechnikai termék esetében közérthetõ, magyar nyelvû használati és kezelési útmutatót, baleset- és
egészségvédelmi figyelmeztetést, valamint – szükség szerint – a minimális biztonsági távolságot,
g) az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék és a T1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék
esetében – szükség szerint – a „Kizárólag szabadtéri használatra!” feliratot,
h) a 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék esetében a „Kizárólag szabadtéri használatra!” feliratot,
i) a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék, valamint a T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó
pirotechnikai termék esetében a „Kizárólag szaktudással rendelkezõ személy általi használatra!” feliratot, és
a minimális biztonsági távolságot,
j) hogy tûzgyújtási tilalom esetében védett természeti területen felhasználása tilos,
k) a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék esetében a termék magánszemély általi engedélyhez nem
kötött felhasználhatóság idõtartamát.
(5) A (4) bekezdés h)–j) pontja szerinti feliratok esetében a kisbetûs jelek betûmagassága legalább 1,5 mm.
(6) A nem belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméknek vagy – bontatlan gyûjtõcsomagolás esetében –
a gyûjtõcsomagolásnak a (4) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott adatokat, illetve a pirotechnikai termék
fajtájától függõen a kalibert (átmérõt) tartalmazó felirattal kell rendelkeznie.
(7) A gyártó köteles a pirotechnikai terméket jól látható és olvasható kitörölhetetlen címkével ellátni az értékesítés helye
szerinti ország hivatalos nyelvén, amelyben a terméket a fogyasztó számára értékesítik.
15. §

(1) A belföldi forgalmazásra szánt, a jármûvekhez használt pirotechnikai terméket vagy – ha azon nincs elegendõ hely –
a termék csomagolását közérthetõ és jól olvasható címkével kell a terméktõl elválaszthatatlan módon ellátni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti címke tartalmazza:
a) a gyártó – és ha a gyártó az Európai Unióban vagy valamely EGT-államban nem letelepedett, akkor a gyártó
mellett az importõr – nevét, címét,
b) a pirotechnikai termék nevét, típusát, pirotechnikai osztályát, gyártmánya kódját,
c) a termékkel kapcsolatos biztonsági elõírásokat,
d) a közérthetõ, baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést.
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(3) A jármûvekhez használt pirotechnikai termék forgalmazása esetén az e terméket foglalkozásszerûen felhasználó
személyek rendelkezésére kell bocsátani az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkében
foglaltaknak megfelelõen összeállított, a foglalkozásszerû felhasználó által megjelölt nyelvû biztonsági adatlapot
(a továbbiakban: biztonsági adatlap). A biztonsági adatlapot nyomtatott vagy elektronikus formában is át lehet adni,
amennyiben a címzett rendelkezik a hozzáféréshez szükséges eszközökkel.

II. FEJEZET
A PIROTECHNIKAI TÁROLÓHELYEK TELEPÍTÉSÉVEL ÉS TÛZVÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELÕÍRÁSOK
6. A pirotechnikai termékek tárolására alkalmas helyek
16. §

(1) Pirotechnikai termék tárolható
a) robbanóanyag állandó raktározására alkalmas helyen (raktárépület, raktárhelyiség), ha ott ADR szerinti együvé
rakási tilalom alá esõ robbanóanyagot nem tárolnak, és a hely robbanóanyagtól mentesítése megfelelõen
megtörtént (a továbbiakban: robbanóanyag tárolóhely),
b) önálló, pirotechnikai termék tárolására szolgáló létesítményben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárépület),
valamint egy épületen belül elkülönített, pirotechnikai termékek tárolására szolgáló helyiségben
(a továbbiakban: pirotechnikai raktárhelyiség),
c) ideiglenes tárolóhelyen, ahol az egy idõben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem
haladja meg a 600 kg-ot,
d) kézi tárolóhelyen, ahol az egy idõben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja
meg a 200 kg-ot, vagy
e) átmeneti tárolóhelyen, ahol az egy idõben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem
haladja meg a 20 kg-ot.
(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti tárolóhely fûtése csak zárt rendszerû lehet, ahol az energiahordozó hõmérséklete
legfeljebb 60 °C lehet.
(3) A pirotechnikai tárolóhely õrzésére vonatkozó elõírásokat a tárolási engedély tartalmazza.

17. §

(1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiség lakóépületben, illetve – a föld vagy felszín alatti pirotechnikai
raktárépület kivételével – pincében, alagsorban nem alakítható ki.
(2) Védett természeti területen pirotechnikai tárolóhely nem létesíthetõ.

7. A pirotechnikai raktárépületre és a pirotechnikai raktárhelyiségre vonatkozó speciális rendelkezések
18. §

A pirotechnikai raktárépületet, illetve a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy légterében
a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy, illetve az „A”, „B” tûzveszélyességi osztályú anyag üzemzavar vagy elõrelátható
meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen, vagy a pirotechnikai raktárépületnek, illetve
a pirotechnikai raktárhelyiségnek meg kell felelnie a 19–21. §-ban elõírtaknak.

19. §

(1) A pirotechnikai raktárépületet, illetve a pirotechnikai raktárhelyiséget egyszintesre kell alakítani.
(2) Az esetleges robbanás vagy heves égés okozta túlnyomás – még a kialakulása kezdetén történõ – levezetése
érdekében a pirotechnikai raktárépületet, illetve a pirotechnikai raktárhelyiséget a robbanási túlnyomás hatására
felszakadó kifúvófelülettel (oldalfallal vagy tetõvel) és az ÁRBSZ elõírásainak megfelelõ védõsánccal vagy védõfallal
kell létesíteni. Ha a pirotechnikai raktárépületre, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségre meghatározott tárolási norma
nem haladja meg a 600 kg-ot, illetve kizárólag az ADR szerinti 1.4 G és 1.4 S osztályozási kódú termékek tárolása
engedélyezett, elegendõ hasadó-nyíló felületet létesíteni, és a védõsánc vagy védõfal létesítése elhagyható.
(3) Az állandó tárlóhelyeket önálló tûzszakaszként kell kialakítani.
a) Az állandó tárlóhelyek helyiségeinek legalább egyik oldalát kifúvófallal kell ellátni, amelynek 3 kN/m2-nél kisebb
robbanási túlnyomás hatására fel kell szakadnia. A kifúvófalat a helyiség azon szabadba nézõ oldalán kell
kialakítani, amelyik a várható robbanás centrumához közelebb esik. A kifúvás irányát úgy kell megválasztani, hogy
a robbanás a környezetben levõ védendõ építményeket ne veszélyeztesse.
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b)

A tartószerkezetek fokozottabb védelme céljából – a robbanási túlnyomás levezetésére kifúvófödém építhetõ,
ha a helyiségben levõ anyag robbanása esetén annak repeszhatásával nem kell számolni.
c) A kifúvófal létesítésének követelményei a következõk:
ca) kifúvófalat nem szabad használni födém alátámasztására vagy bármilyen egyéb teherhordó célra,
cb) a kifúvófalat úgy kell elhelyezni, hogy mûködésekor a robbanási túlnyomás ne veszélyeztesse
a környezetet,
cc) a kifúvófalra semmiféle technológiai, épületgépészeti, villamos szerelvényt, csõvezetéket nem szabad
felerõsíteni,
cd) a kifúvófal – az üvegfelületek kivételével – nem tartalmazhat 1000 kg/m3-nél nagyobb sûrûségû, robbanás
esetében kiszakadó elemet,
ce) a kifúvófal legfeljebb közepesen éghetõ lehet.
d) A kifúvófödém létesítésének követelményei a következõk:
da) kifúvófödém alkalmazható az ÁRBSZ szerinti „RV-besorolású” helyiségeknél abban az esetben, ha
a robbanásnál repeszhatással nem kell számolni,
db) a kifúvófödém fajlagos tömege legfeljebb 120 kg/m2 lehet,
dc) a kifúvófödémet csak a meteorológiai terhekre szabad méretezni,
dd) világítótesteket vagy egyéb szerelvényeket csak a kifúvófödém gerendáira szabad szerelni,
de) a kifúvófödém legalább C tûzvédelmi osztályú legyen.
e) A tárolóhelyek tartó- és szakipari szerkezeteire vonatkozó tûzállósági követelményeket az 5. melléklet
tartalmazza.
(4) A pirotechnikai raktárépületnek, illetve a pirotechnikai raktárhelyiség építményének a kifúvási oldalán
– védõtávolságon belül – tilos az átmenõ forgalom számára utakat, iparvágányt vagy keskeny nyomközû iparvágányt
kiépíteni.
20. §

(1) A pirotechnikai raktárépület, illetve a pirotechnikai raktárhelyiség szellõzõnyílásait és csatornakifolyóit – a madarak
vagy a rágcsáló állatok behatolása ellen – 10×10 mm lyukméretû rácsokkal vagy huzalszövetekkel le kell zárni.
(2) A pirotechnikai raktárépületet, illetve a pirotechnikai raktárhelyiséget illetéktelen személyek és erdei nagyvadak külsõ
behatolásától védeni kell, és e célból a területet kerítéssel kell körülhatárolni.

21. §

(1) A pirotechnikai raktárépület hõ-, illetve hûtõközpontját külön helyiségben kell elhelyezni.
(2) A pirotechnikai raktárépületben, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségben csak kis- és törpefeszültségû erõs-, illetve
gyengeáramú villamos berendezések létesíthetõk.
(3) A villamos vezetékeket, berendezéseket és készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy mechanikai, kémiai vagy egyéb
károsító hatásnak ne legyenek kitéve, illetve, ha ez elkerülhetetlen, akkor megfelelõ járulékos védelemrõl kell
gondoskodni.
(4) A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy ellenõrzésük, karbantartásuk, javításuk, tisztításuk könnyen és
biztonságosan elvégezhetõ legyen.
(5) A pirotechnikai raktárépületben, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségben lévõ villamos berendezéseken
érintésvédelmet kell alkalmazni.
(6) A pirotechnikai raktárépületen, illetve a pirotechnikai raktárhelyiség építményén – a föld- vagy felszín alatti raktár
kivételével – villámvédelmi berendezést kell létesíteni.
(7) A pirotechnikai raktárépületben, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségben olyan elektromos berendezéseket lehet csak
használni, amelyek rendellenes mûködés esetében sem okozhatnak tüzet.
(8) A pirotechnikai raktárépületre, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségre tárolási normát kell megállapítani. A tárolási
normát az 1. mellékletben foglaltak alapján kell meghatározni.
(9) A villámvédelmi, elektrosztatikus feltöltõdés elleni, érintésvédelemi berendezések megfelelõségét, illetve a villamos
berendezések tûzvédelmi megfelelõségét négyévente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálatot dokumentálni kell.
(10) A tárolóhely padozatának szikra- és hézagmentes kivitelûnek kell lennie.
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8. Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhelyek épületeire vonatkozó speciális rendelkezések
22. §

(1) Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhely (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: tárolóhely)
legfeljebb kétszintes épületben alakítható ki. Nem alakítható ki tárolóhely nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra
alkalmas épületben.
(2) A tárolóhely ajtaja menekülési útvonalra nem nyílhat. A tárolóhely felett huzamos emberi tartózkodásra szolgáló
helyiség nem alakítható ki.
(3) A tárolóhelyet minden más helyiségtõl az 5. mellékletben meghatározott tûzgátló épületszerkezetekkel kell
elválasztani.
(4) A tárolóhely nyílászáróinak közvetlenül a szabadba kell nyílniuk, vagy más helyiségekhez tûzgátló elõtéren keresztül
kell kapcsolódniuk.
(5) A közvetlenül a szabadtérbe nyíló ajtónak A1 tûzvédelmi osztályba tartozónak, a tárolóhely épületen belüli
nyílászárójának pedig legalább A1 EI 60 tûzállósági határértékûnek kell lennie.

23. §

(1) Az ideiglenes és a kézi tárolóhelyet a 19. § (3) bekezdés szerinti kifúvófallal vagy kifúvófödémmel kell kialakítani.
(2) A tárolóhely padozatának szikra-, és hézagmentes kivitelûnek kell lennie.
(3) A tárolóhely villamos berendezéseit úgy kell kialakítani, hogy a tárolt termékre és a környezetére gyújtási veszélyt ne
jelentsen. Erõsáramú berendezést lehetõleg a tárolóhelyen kívül kell létesíteni. A tárolóhelyen belül kizárólag
robbanást nem okozó villamos berendezés létesíthetõ.

9. A konténerre vonatkozó speciális rendelkezések
24. §

(1) Konténer akkor használható ideiglenes, kézi vagy átmeneti tárolóhelyként, ha megfelel a benne tárolt fajtájú és
mennyiségû pirotechnikai termék szállítására használható konténerre vonatkozó, az ADR-ben meghatározott
követelményeknek. Ideiglenes és kézi tárolóhely esetében a konténer csak zárt halmozható nagykonténer lehet.
(2) A konténer környezetében – annak szállítása kivételével – 16 m-es telepítési távolságot kell tartani épülettõl, fõ
közlekedési úttól, vasúti vágánytól, és más, pirotechnikai termék tárolására szolgáló konténertõl. Az év végi
forgalmazás kivételével a hatóság egyedi mérlegelése alapján kisebb távolság is elfogadható, ha a konténer az ÁRBSZ
elõírásainak megfelelõ védõsánccal vagy védõfallal rendelkezik.
(3) A konténer tûzoltó gépjármûvel történõ megközelíthetõségét biztosítani kell.
(4) A konténer kizárólag úgy telepíthetõ, hogy – a megközelítési útvonalon mérten – 100 méteren belül rendelkezésre
álljon oltóvízszerzési lehetõség.
(5) A konténert folyamatosan õrizni kell, ha abban pirotechnikai terméket tárolnak. Az õrzést helyszíni élõerõs õrzéssel
vagy helyszíni reagálást kiváltó távfelügyelettel kell biztosítani.
(6) Gondoskodni kell a kézi tárolóhelyként telepített konténer villámvédelmérõl, valamint elektrosztatikus feltöltõdés
elleni védelmérõl.

25. §

(1) Pirotechnikai terméket tartalmazó konténertõl 5 méterre szalag kordont kell felállítani, amelyen belül csak az áru
feltöltését szolgáló gépjármû állhat a feltöltés ideje alatt.
(2) Nem szükséges telepítési távolságot tartani a konténer és az elárusítóhely között.
(3) A konténernél legalább két darab 55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell
készenlétben tartani. Az 55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülék helyettesíthetõ két
darab legalább 34A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel.
(4) A konténer telepítési irányát úgy kell meghatározni, hogy a konténer ajtajának nyitási iránya ne a szomszédos
létesítmények menekülési útvonala, illetve az elárusítóhely felé essen.

10. Alacsony kockázattal járó, kis mennyiségû pirotechnikai termék tárolására vonatkozó speciális
rendelkezések
26. §

(1) Az 1. és a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék, valamint a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó
pirotechnikai termék – maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalomig – elkülönített vagy önálló helyiségben
elhelyezett, rögzített, biztonsági zárral zárható, fém lemezszekrényben is tárolható, a termék naprakész nyilvántartása
mellett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tárolóhelyen egyidejûleg más, együvé rakási tilalom alá esõ veszélyes áru nem tárolható.
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III. FEJEZET
A PIROTECHNIKAI TERMÉKEK TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELÕÍRÁSOK
27. §

(1) Pirotechnikai terméket forgalmazó üzlet eladóterében
a) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékbõl, valamint a T1 és P1. pirotechnikai osztályba tartozó
pirotechnikai termékbõl nettó hatóanyag-tartalom szerint összesen 20 kg tárolható,
b) a pirotechnikai terméktõl függetlenül keletkezett tûz (a továbbiakban: környezeti tûz) oltására alkalmas tûzoltó
készüléket kell tartani.
(2) Pirotechnikai terméket forgalmazó üzletben az (1) bekezdés a) pontjától eltérõ pirotechnikai termék, illetve „A” és
„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag és éghetõ folyadék nem tárolható.
(3) A pirotechnikai terméket forgalmazó üzletben a pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy ahhoz a vásárló
közvetlenül ne férjen hozzá.

28. §

(1) Az oszlopban tárolt pirotechnikai termékek esetében az oszlop magassága legfeljebb 1,8 m, a pirotechnikai terméket
tartalmazó ládákból képzett rakat (a továbbiakban: rakat) hossza és szélessége legfeljebb 5 m lehet.
(2) A rakat és a fal között legalább 0,1 m térközt kell hagyni.
(3) A pirotechnikai termék és a fûtõtest, valamint a fûtõvezeték között legalább 0,6 m térközt kell hagyni.
(4) A robbanóanyag tárolóhelyen, a pirotechnikai raktárépületben, illetve a pirotechnikai raktárhelyiségben a rakatok
között a közlekedésre alkalmas út szélessége legalább 0,8 m.
(5) A kijelölt közlekedési utakat és a kijáratot teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat még ideiglenesen sem
szabad eltorlaszolni.

29. §

(1) A pirotechnikai termékbõl kiszóródott robbanóanyagot, illetve pirotechnikai elegyet össze kell szedni. A kiszóródott
anyagot pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozásnak kell átadni.
(2) Pirotechnikai tárolóhelyen pirotechnikai termék felhasználásra történõ elõkészítõ szerelése, illetve szerelt terméki
visszabontása nem végezhetõ.

30. §

(1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló
a) hely ajtaján veszélyre figyelmeztetõ piktogramokat, feliratokat, valamint azok névsorát kell kifüggeszteni, akik
a helyiségbe beléphetnek,
b) helyiségben a tárolási tevékenységre feljogosító engedély másolatát, a tárolási normát, valamint a tárolási
tevékenységre vonatkozó mûveleti utasítást ki kell függeszteni.
(2) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyet – a biztonságtechnikai berendezések kivételével – áramtalanítani
kell, ajtaját pedig zárva kell tartani, ha ott senki nem tartózkodik.

31. §

(1) A pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytõl, sugárzó hõtõl és tûztõl védve tárolható.
(2) Több pirotechnikai terméket tartalmazó egységcsomag megbontása esetén a megmaradt terméket az azonosítását
szolgáló csomagolással együtt kell tárolni.
(3) Elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy egyebek miatt kisalétromosodott, sérült burkolatú pirotechnikai terméket,
valamint olyan pirotechnikai elegyet, amelyen elszínezõdés, szagképzõdés vagy melegedés észlelhetõ, a többi
pirotechnikai terméktõl azonnal térben el kell különíteni és pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult
vállalkozásnak át kell adni.
(4) A pirotechnikai termék közvetlen csomagolása, illetve eredeti szerelési formája a termék tárolására szolgáló helyen
nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhetõ szét.
(5) Az el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül.
(6) A villamos izzógyújtóval szerelt pirotechnikai termék csak áramforrástól elkülönítve, a véletlenszerû mûködést is
kizárva tárolható.
(7) A közvetlen, kézi gyújtással szerelt pirotechnikai termék csak a gyújtóhelyet borító védõsapkával mozgatható és
szállítható.

32. §

(1) Az egy idõben és egy helyen összesen 20 kg nettó hatóanyag-tartalmat meghaladó mennyiségû pirotechnikai termék
tárolása esetén tûzvédelmi szabályzatot és tûzriadó tervet kell készíteni, amelybõl egy példányt a tárolóhelyen, vagy
a tárolóhely épületében kell elhelyezni.
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(2) A pirotechnikai raktárépületben, valamint a pirotechnikai raktárhelyiséget magában foglaló létesítményben vagy
annak 5 méteres környezetében a közvetlen tûzjelzés lehetõségét biztosítani kell. A tûzjelzésre bármilyen hálózati
vagy mobiltelefon alkalmazható, amely kizárólag a pirotechnikai raktárépületen, valamint a pirotechnikai
raktárhelyiségen kívül használható.
(3) A robbanóanyag tárolóhely, a pirotechnikai raktárépület, a pirotechnikai raktárhelyiség, valamint a kézi tárolóhely
bejáratánál legalább két-két darab, ideiglenes és átmeneti tárolóhelynél – a konténer kivételével – egy-egy darab
55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely
helyettesíthetõ két darab legalább 34A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel.
(4) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, „A” és
„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá esõ veszélyes áru nem tárolható.
(5) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen, pirotechnikai termék tárolása idején tilos
a) tüzet gyújtani,
b) nyílt láng használatával járó munkát végezni,
c) dohányozni és
d) tûzfegyverrel ott tartózkodni,
amely tilalmakat a bejáratnál fel kell tüntetni.
33. §

(1) A pirotechnikai termék csomagolását úgy kell megválasztani, és a pirotechnikai terméket a csomagolásban úgy kell
elhelyezni, hogy a raktári mûveletek során az ne sérüljön, vagy ne lépjen mûködésbe.
(2) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen – a veszélyes áruszállítási jogszabályoknak megfelelõ, bontatlan
küldeménydarabok kivételével – pirotechnikai terméket kezelõnek olyan munkaruhát és eszközöket kell használnia,
amely nem jár a pirotechnikai termék mûködésbe lépésének veszélyével.

34. §

Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi elõírások figyelembevételével tárolhat:
a) a pirotechnikai termék más tûzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektõl elzártan kell tartani,
d) tetõtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytõl, sugárzó hõtõl, tûztõl és akaratlan gyújtástól védve
tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai
terméket, amelyen szagképzõdés, esetleg melegedés észlelhetõ, a többi pirotechnikai terméktõl térben azonnal
el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhetõ szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védõsapkával mozgatható, és az akaratlan
gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségû pirotechnikai termék
tárolható.

IV. FEJEZET
A PIROTECHNIKAI TERMÉKEK MEGFELELÕSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK,
ÉS A CE-JELÖLÉS ALKALMAZÁSA
35. §

(1) A pirotechnikai termék megfelelõségének tanúsítására alkalmazandó eljárások a következõk:
a) az EK-típusvizsgálati eljárás, és – a gyártó választása szerint –
aa) a típus-megfelelõségi eljárás,
ab) a gyártás minõségbiztosítása, vagy
ac) a termék minõségbiztosítása,
b) az egyedi termék-hitelesítési eljárás, vagy
c) a termék teljes minõségbiztosítása.
(2) A bejelentett szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárást a 4. pirotechnikai osztályba tartozó
tûzijáték termék megfelelõségének tanúsítása esetén alkalmazhatja.
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(3) A bejelentett szervezet az (1) bekezdésben meghatározott eljárás részeként tanúsítja a pirotechnikai terméknek
a 3. § szerinti osztályba sorolását.
(4) A bejelentett szervezeteknek termékcsaládonként kell minõsíteniük a pirotechnikai termékek azon csoportjait,
amelyek megjelenésüket, funkciójukat vagy mûködésüket tekintve hasonlóak.

11. Az EK-típusvizsgálati eljárás
36. §

A bejelentett szervezet az EK-típusvizsgálati eljárás során megvizsgáltatja és tanúsítja, hogy a bemutatott mintának
megfelelõ termék az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek megfelel.

37. §

(1) Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott
képviselõje (e cím vonatkozásában a továbbiakban együtt: kérelmezõ) nyújthatja be az általa választott bejelentett
szervezetnél, vagy a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló törvény szerinti bejelentett
szervezetnél.
(2) A kérelem tartalmazza:
a) a gyártó nevét és címét, vagy – ha a kérelmet a gyártó meghatalmazott képviselõje nyújtotta be – a képviselõ
nevét és címét is,
b) írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet másik bejelentett szervezethez nem nyújtották be, és
c) a (4) bekezdésben leírt mûszaki dokumentációt.
(3) A kérelmezõ a bejelentett szervezet részére átadja a gyártani tervezett termék egy mintadarabját (a továbbiakban:
típusminta). A bejelentett szervezet további típusmintákat is kérhet, ha ezek a vizsgálatok elvégzéséhez szükségesek.
(4) A mûszaki dokumentáció célja, hogy lehetõvé tegye az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági
követelményeknek való megfelelés értékelését. A mûszaki dokumentáció az értékeléshez szükséges mértékben
kiterjed a tervezésre, a gyártásra, valamint a mûködés módjára, és – olyan részletességgel, amely az értékeléshez
szükséges – tartalmazza:
a) a típus általános leírását,
b) az alkatrészek, szerelési egységek és kapcsolási áramkörök terveit és gyártási dokumentációját,
c) leírásokat és magyarázatokat, amelyek a rajzok, a tervek, valamint a termék mûködési módjának a megértéséhez
szükségesek,
d) a hivatkozott, egészében vagy részben alkalmazott honosított harmonizált szabványok jegyzékét, vagy – ha ezek
valamelyikét nem alkalmazták – az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelmények teljesítését
szolgáló megoldások leírását,
e) a számítások, az elvégzett vizsgálatok eredményeit, és
f) a vizsgálati jelentést.

38. §

(1) A bejelentett szervezet megvizsgálja a mûszaki dokumentációt, valamint felülvizsgálja, hogy a típusmintát a mûszaki
dokumentációnak megfelelõen gyártották-e, és megállapítja, hogy mely alkatrészeket tervezték meg a honosított
harmonizált szabványok vonatkozó elõírásaival összhangban, és melyeket e szabványok vonatkozó elõírásainak
figyelmen kívül hagyásával.
(2) A bejelentett szervezet elvégzi a megfelelõ vizsgálatokat, és a szükséges ellenõrzéseket annak megállapítására, hogy
a vonatkozó honosított harmonizált szabványokat a gyártó betartja-e és helyesen alkalmazza-e.
(3) Ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazták, a bejelentett szervezet elvégzi a megfelelõ vizsgálatokat,
és a szükséges ellenõrzéseket annak megállapítására, hogy a gyártó által választott megoldások az e rendelet által
megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket kielégítik-e.
(4) A bejelentett szervezet egyezteti a kérelmezõvel azt a helyszínt, ahol a szükséges vizsgálatokat és ellenõrzéseket
elvégzik.

39. §

(1) Ha a típusminta kielégíti az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket, a bejelentett
szervezet a kérelmezõ részére kiadja a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványt. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó
nevét és címét, a vizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének esetleges feltételeit, és a jóváhagyott típus
azonosításához szükséges adatokat.
(2) A mûszaki dokumentumok listáját a bejelentett szervezet mellékeli a tanúsítványhoz, amelynek egy másolati
példányát megõrzi.
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(3) Ha a bejelentett szervezet elutasítja a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelmet,
az elutasítást részletesen meg kell indokolnia.
40. §

(1) A típus megfelelõségérõl szóló tanúsítvány mûszaki dokumentációjával rendelkezõ kérelmezõ tájékoztatja
a bejelentett szervezetet az engedélyezett pirotechnikai termék minden olyan módosításáról, amely az e rendelet által
megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek vagy a termék használatára elõírt feltételeknek való
megfelelõséget befolyásolhatja.
(2) Ha az engedélyezett pirotechnikai termék (1) bekezdés szerinti módosítása kielégíti az e rendelet által megállapított
alapvetõ biztonsági követelményeket, a bejelentett szervezet a típus megfelelõségérõl szóló eredeti tanúsítvány
kiegészítésével – a 45–47. §-ban foglalt eljárás mellõzésével – engedélyezi a módosítást.

41. §

(1) A bejelentett szervezet a megfelelõ adatok közlésével tájékoztatja a bejelentett szervezeteket az általa kiadott vagy
visszavont EK típus-megfelelõségi tanúsítványokról és módosításokról.
(2) A bejelentett szervezet a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványt és kiegészítései másolatát, valamint a tanúsítvány
mellékleteit – erre irányuló kérelem esetében – a bejelentett szervezetek rendelkezésére bocsátja.
(3) A gyártó vagy ha a gyártó az Európai Gazdasági Térségben nem letelepedett a terméket forgalomba hozó személy
– az utolsó termék elõállításának idõpontjától számított – legalább tíz évig megõrzi a mûszaki dokumentációval együtt
a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítvány és a tanúsítvány kiegészítéseinek a másolatát.

12. A típus-megfelelõségi eljárás
42. §

(1) A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje a típus-megfelelõségi eljárás
során biztosítja, és nyilatkozatával megerõsíti, hogy a gyártott pirotechnikai termék azonos a típus megfelelõségérõl
szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket.
(2) A gyártó a pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést, és kiadja az EK megfelelõségi nyilatkozatot.

43. §

(1) A gyártó a gyártási eljárás során biztosítja a gyártott terméknek a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványban leírt
típussal való azonosságát, és az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek való
megfelelését.
(2) A gyártó vagy ha a gyártó az Európai Gazdasági Térségben nem letelepedett, a terméket forgalomba hozó személy
a termék utolsó gyártásának idõpontjától számított legalább tíz évig megõrzi az EK megfelelõségi nyilatkozat egy
másolatát, valamint ha a gyártó nem letelepedett az Európai Unióban vagy valamely EGT-államban, akkor a mûszaki
dokumentáció másolatát is.

44. §

(1) A bejelentett szervezet legalább évente szúrópróbaszerû termékvizsgálatot végez vagy végeztet. A bejelentett
szervezet a kész gyártmányok közül a helyszínen kivett mintát vizsgálja vagy vizsgáltatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a honosított harmonizált szabványokban meghatározott vagy ezekkel
egyenértékû vizsgálati eljárás szerint kell végezni annak megállapítása érdekében, hogy a termék megfelel-e
az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek, valamint azt, hogy a vizsgált pirotechnikai
termék megegyezik a típus-megfelelõségrõl szóló tanúsítványban leírt típussal. Ha a vizsgált termék nem felel meg
e követelményeknek, a bejelentett szervezet visszavonja a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványt.
(3) A gyártó feltünteti a terméken a bejelentett szervezet azonosító jelét, regisztrációs számát és a tanúsítvány számát.

13. A gyártás minõségbiztosítása
45. §

A gyártó a gyártásra, a végellenõrzésre és a vizsgálatra vonatkozó, a bejelentett szervezet által jóváhagyott
minõségbiztosítási rendszert mûködtet.

46. §

(1) A gyártó a 48. § szerinti minõségbiztosítási rendszerrel biztosítja, és nyilatkozatával megerõsíti, hogy a gyártott
pirotechnikai termék azonos a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti az e rendelet által
megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket.
(2) A gyártó a pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést, kiadja az EK megfelelõségi nyilatkozatot, és a CE-jelölés mellé
feltünteti a bejelentett szervezet azonosító jelét.
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47. §

(1) A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett vagy bejelentett szervezethez az adott pirotechnikai
termékre vonatkozó minõségbiztosítási rendszere értékelésére.
(2) A kérelem tartalmazza
a) a gyártandó pirotechnikai termék osztályára vonatkozó összes lényeges adatot,
b) a minõségbiztosítási rendszer dokumentációját, és
c) a jóváhagyott típus mûszaki dokumentációját, valamint a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítvány egy
másolatát.
(3) A minõségbiztosítási rendszer biztosítja a pirotechnikai terméknek a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványban leírt
típussal való azonosságát, továbbá az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek való
megfelelését.
(4) A gyártó által figyelembe vett alapvetõ követelményeket és elõírásokat rendszerezett és szabályozott írásos
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minõségbiztosítási rendszer dokumentumai
– a minõségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések – egységes dokumentációt képeznek.
(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentáció tartalmazza:
a) a minõségcélokat, a szervezeti felépítést, valamint a pirotechnikai termék gyártását végzõ vállalkozás vezetõinek
a termék minõségével kapcsolatos feladatait, és jogköreit,
b) a gyártási eljárásokat, a minõség-ellenõrzési és minõségbiztosítási módszereket, és más rendszeres
intézkedéseket,
c) a gyártást megelõzõen, a gyártás során, és azt követõen elvégzendõ ellenõrzéseket és vizsgálatokat, valamint
ezek gyakoriságát,
d) a minõségügyi feljegyzéseket, és
e) annak az eszköznek a leírását, amellyel a pirotechnikai termék tervezett minõségének elérését és
a minõségbiztosítási rendszer mûködését felügyelet alatt lehet tartani.

48. §

(1) A bejelentett szervezet a minõségbiztosítási rendszer értékelésével megállapítja, hogy az megfelel-e a 47. §
(3)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Nem kell vizsgálni a 47. § (3)–(5) bekezdésében
meghatározott követelmények fennállását abban az esetben, amikor a megfelelõ minõségbiztosítási rendszer az erre
vonatkozó honosított harmonizált szabványban leírt követelményeknek megfelel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést végzõ csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellõ
gyakorlattal rendelkezõ szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárás során a gyártási helyszíneken helyszíni szemlét
kell tartani.
(3) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is
tartalmazza.

49. §

(1) A gyártó teljesíti a jóváhagyott minõségbiztosítási rendszer által elõírt kötelezettségeket, és biztosítja a rendszer
folyamatos, szakszerû és hatékony mûködését.
(2) A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje tájékoztatja
a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minõségbiztosítási rendszert érintõ tervezett
változtatásokról.
(3) A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy a minõségbiztosítási rendszer
a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e a 47. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeket, vagy új
értékelés szükséges.
(4) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is
tartalmazza.

50. §

(1) A gyártó lehetõvé teszi, hogy a bejelentett szervezet – ellenõrzési célokból – bejusson a gyártás, az átvétel,
az ellenõrzés, a vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére bocsát minden szükséges
dokumentumot, különösen
a) a minõségbiztosítási rendszer dokumentációját, és
b) a minõségügyi feljegyzéseket.
(2) A bejelentett szervezet évente legalább egyszer ellenõrzi, hogy a gyártó fenntartja és mûködteti-e
a minõségbiztosítási rendszert. Az ellenõrzésrõl készített jelentést a bejelentett szervezet átadja a gyártónak.
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(3) A bejelentett szervezet a (2) bekezdés szerinti rendszeres ellenõrzésen kívül, a bejelentett szervezet saját döntése
alapján többször is végezhet ellenõrzést a gyártónál. Az ilyen ellenõrzések alkalmával a bejelentett szervezet szükség
esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minõségbiztosítási rendszer szabályszerû mûködésének
ellenõrzésére. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvet, és
– ha vizsgálatot is végzett – a vizsgálati jegyzõkönyvet.
51. §

A gyártó a hatóságoknak történõ bemutatás céljából – a termék utolsó gyártásának idõpontjától számított – tíz évig
megõrzi
a) a 47. § (2) bekezdés b) pont szerinti dokumentációt,
b) a 49. § (2) bekezdés szerinti, korszerûsítés miatti módosítások dokumentumait, valamint
c) a bejelentett szervezetnek a 49. § (4) bekezdés, és az 50. § (2) és (3) bekezdés szerinti döntéseit és jegyzõkönyveit.

52. §

A bejelentett szervezet a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatja a bejelentett szervezeteket a jóváhagyott, és
a visszavont minõségbiztosítási rendszerekrõl.

14. A termék minõségbiztosítása
53. §

A gyártó a végellenõrzésre, a vizsgálatra, és az adott pirotechnikai termékre vonatkozó, a bejelentett szervezet által
jóváhagyott minõségbiztosítási rendszert mûködtet.

54. §

(1) A gyártó az 53. § szerinti minõségbiztosítási rendszerrel biztosítja, és nyilatkozatával megerõsíti, hogy a gyártott
pirotechnikai termék azonos a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti az e rendelet által
megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket.
(2) A gyártó a pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést, kiadja az EK megfelelõségi nyilatkozatot, és a CE-jelölés mellé
feltünteti a bejelentett szervezet azonosító jelét.

55. §

(1) A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez az adott pirotechnikai termékre vonatkozó
minõségbiztosítási rendszere értékelésére.
(2) A kérelem tartalmazza:
a) a gyártandó pirotechnikai termék besorolására vonatkozó információkat,
b) a minõségbiztosítási rendszer dokumentációját, és
c) az engedélyezett típus mûszaki dokumentációját, valamint a típus megfelelõségérõl szóló tanúsítvány egy
másolatát.
(3) A minõségbiztosítási rendszer keretében minden pirotechnikai terméket vizsgálni kell. A vizsgálatokat a honosított
harmonizált szabványokban leírt vagy ezekkel egyenértékû vizsgálati eljárás szerint kell elvégezni annak
megállapítása érdekében, hogy a pirotechnikai termék megfelel-e az e rendelet által megállapított alapvetõ
biztonsági követelményeknek.
(4) A gyártó által figyelembe vett alapvetõ követelményeket és elõírásokat rendszerezett és szabályozott írásos
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minõségbiztosítási rendszer dokumentumai
– a minõségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések – egységes dokumentációt képeznek.
(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentáció tartalmazza:
a) a minõségcélokat, a szervezeti felépítést, valamint a pirotechnikai termék gyártását végzõ vállalkozás vezetõinek
a termék minõségével kapcsolatos feladatait, és jogköreit,
b) a gyártás utáni ellenõrzéseket és vizsgálatokat,
c) a minõségügyi feljegyzéseket, és
d) annak az eszköznek a leírását, amellyel a minõségbiztosítási rendszer mûködését felügyelet alatt lehet tartani.

56. §

(1) A bejelentett szervezet a minõségbiztosítási rendszer értékelésével megállapítja, hogy az kielégíti-e az 55. §
(3)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeket. Nem kell vizsgálni az 55. § (3)–(5) bekezdésében
meghatározott követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelõ minõségbiztosítási rendszer az erre
vonatkozó honosított harmonizált szabványban leírt követelményeknek megfelel.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést végzõ csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellõ
gyakorlattal rendelkezõ szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárás során a gyártási helyszíneken helyszíni szemlét
kell tartani.
(3) A bejelentett szervezet közli gyártóval a döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmazza.
57. §

(1) A gyártó teljesíti a jóváhagyott minõségbiztosítási rendszer által elõírt kötelezettségeket, és biztosítja a rendszer
folyamatos, szakszerû és hatékony mûködését.
(2) A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje tájékoztatja
a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minõségbiztosítási rendszert érintõ tervezett
változtatásokról.
(3) A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy a minõségbiztosítási rendszer
a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e az 55. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeket, vagy új
értékelés szükséges.
(4) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a döntését, amely a vizsgálat eredményét, és a döntés indokolását is
tartalmazza.

58. §

(1) A gyártó lehetõvé teszi, hogy a bejelentett szervezet – ellenõrzési célokból – bejusson az átvétel, az ellenõrzés,
a vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére bocsát minden szükséges dokumentumot, különösen
a) a minõségbiztosítási rendszer dokumentációját,
b) a mûszaki dokumentációt, és
c) a minõségügyi feljegyzéseket.
(2) A bejelentett szervezet rendszeresen, de legalább évente ellenõrzi, hogy a gyártó fenntartja és mûködteti-e
a minõségbiztosítási rendszert. Az ellenõrzésrõl készített jelentést a bejelentett szervezet átadja a gyártónak.
(3) A bejelentett szervezet a (2) bekezdés szerinti rendszeres ellenõrzésen kívül, a bejelentett szervezet saját döntése
alapján többször is végezhet ellenõrzést a gyártónál. Az ilyen ellenõrzések alkalmával a bejelentett szervezet szükség
esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minõségbiztosítási rendszer szabályszerû mûködésének
ellenõrzésére. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvet, és
– ha vizsgálatot is végzett – a vizsgálati jegyzõkönyvet.

59. §

A gyártó a hatóságoknak történõ bemutatás céljából – a termék utolsó gyártásának idõpontjától számított – tíz évig
megõrzi
a) az 55. § (2) bekezdés b) pont szerinti dokumentációt,
b) az 57. § (2) bekezdés szerinti, korszerûsítés miatti módosítások dokumentumait, és
c) a bejelentett szervezetnek az 57. § (4) bekezdés, és az 58. § (2) és (3) bekezdés szerinti döntéseit és jegyzõkönyveit.

60. §

A bejelentett szervezet a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatja a bejelentett szervezeteket a jóváhagyott és
a visszavont minõségbiztosítási rendszerrõl.

15. Az egyedi termék-hitelesítési eljárás
61. §

(1) A bejelentett szervezet a pirotechnikai termék vizsgálatát a honosított harmonizált szabványokban meghatározott
vagy ezekkel egyenértékû vizsgálati eljárás szerint végzi annak megállapítása érdekében, hogy a termék megfelel-e
az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek.
(2) A bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti saját azonosító jelét minden egyes jóváhagyott pirotechnikai
terméken, és az elvégzett vizsgálatok alapján EK megfelelõségi tanúsítványt állít ki.

62. §

(1) A gyártó az egyedi termék-hitelesítési eljárás során biztosítja, és nyilatkozatával megerõsíti, hogy a 61. § szerint
tanúsított pirotechnikai termék kielégíti az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket.
(2) A gyártó a pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést, és kiadja az EK megfelelõségi nyilatkozatot.

63. §

(1) A mûszaki dokumentáció célja, hogy lehetõvé tegye az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági
követelményeknek való megfelelés értékelését, továbbá a pirotechnikai termék koncepciójának, elõállításának és
mûködésének megértését.
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(2) A mûszaki dokumentáció tartalmazza:
a) a termék típusának általános leírását, és a termék azonosítóját,
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök terveit, gyártási rajzait és terveit,
c) azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek az említett rajzok és tervek, továbbá a mûködés módjának
megértéséhez szükségesek,
d) a honosított harmonizált szabványok felsorolását, amelyeket teljes egészében vagy részben figyelembe vettek,
e) az alapvetõ biztonsági követelmények teljesítéséhez választott megoldások leírását,
f) a tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit, és
g) a vizsgálati jegyzõkönyveket.

16. A pirotechnikai termék teljes minõségbiztosítása
64. §

A gyártó a tervezésre, a gyártásra, a végellenõrzésre, a vizsgálatra, és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték
termékre vonatkozó, a bejelentett szervezet által jóváhagyott minõségbiztosítási rendszert mûködtet.

65. §

(1) A gyártó a 64. § szerinti minõségbiztosítási rendszerrel biztosítja, és nyilatkozatával megerõsíti, hogy az érintett
pirotechnikai termék kielégíti az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeket.
(2) A gyártó vagy az importõr a pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést, kiadja az EK megfelelõségi nyilatkozatot, és
a CE-jelölés mellé feltünteti a bejelentett szervezet azonosító jelét.

66. §

(1) A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez az adott pirotechnikai termékre vonatkozó
minõségbiztosítási rendszere értékelésére.
(2) A kérelem tartalmazza:
a) a gyártandó pirotechnikai termék osztályba sorolására vonatkozó információkat, és
b) a minõségbiztosítási rendszer dokumentációját.
(3) A minõségbiztosítási rendszer biztosítja a pirotechnikai terméknek az e rendelet által megállapított alapvetõ
biztonsági követelményeknek való megfelelõségét.
(4) A gyártó által figyelembe vett alapvetõ követelményeket és elõírásokat rendszerezett és szabályozott írásos
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minõségbiztosítási rendszer dokumentumai
– a minõségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések – egységes dokumentációt képeznek.
(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentáció tartalmazza:
a) a minõségcélokat, a szervezeti felépítést, valamint a pirotechnikai termék gyártását végzõ vállalkozás vezetõinek
a termék minõségével kapcsolatos feladatait és jogköreit,
b) a mûszaki tervspecifikációkat,
c) a hivatkozott, egészében vagy részben alkalmazott honosított harmonizált szabványok jegyzékét, vagy – ha ezek
valamelyikét nem alkalmazták – az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelmények teljesítését
szolgáló megoldások leírását,
d) a gyártandó pirotechnikai termék fejlesztése során a fejlesztési eredmények, eljárások és intézkedések
ellenõrzésénél és értékelésénél alkalmazott technikákat,
e) a gyártási eljárásokat, a minõség-ellenõrzési és minõségbiztosítási módszereket, és más rendszeres
intézkedéseket,
f) a gyártást megelõzõen, a gyártás során, és azt követõen elvégzendõ ellenõrzéseket és vizsgálatokat, valamint
ezek gyakoriságát,
g) a minõségügyi feljegyzéseket, és
h) annak az eszköznek a leírását, amellyel a pirotechnikai termék tervezését, valamint tervezett minõségének
elérését és a minõségbiztosítási rendszer mûködését felügyelet alatt lehet tartani.

67. §

(1) A bejelentett szervezet a minõségbiztosítási rendszer értékelésével megállapítja, hogy az kielégíti-e a 66. §
(3)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeket. Nem kell vizsgálni a 66. § (3)–(5) bekezdésében
meghatározott követelmények fennállását abban az esetben, amikor a megfelelõ minõségbiztosítási rendszer az erre
vonatkozó honosított harmonizált szabványban leírt követelményeknek megfelel.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést végzõ csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellõ
gyakorlattal rendelkezõ szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárás során a gyártási helyszíneken helyszíni szemlét
kell tartani.
(3) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is
tartalmazza.
(4) A bejelentett szervezet döntése ellen az érintett a bírósághoz fordulhat.
68. §

(1) A gyártó teljesíti a jóváhagyott minõségbiztosítási rendszer által elõírt kötelezettségeket, és biztosítja a rendszer
folyamatos, szakszerû és hatékony mûködését.
(2) A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje tájékoztatja
a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minõségbiztosítási rendszert érintõ tervezett
változtatásokról.
(3) A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy a minõségbiztosítási rendszer
a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e a 66. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott követelményeket, vagy új
értékelés szükséges.
(4) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is
tartalmazza.

69. §

(1) A gyártó lehetõvé teszi, hogy a bejelentett szervezet – ellenõrzési célokból – bejusson az átvétel, az ellenõrzés,
a vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére bocsát minden szükséges dokumentumot, különösen
a) a minõségbiztosítási rendszer dokumentációját, és
b) a minõségbiztosítási rendszer által a fejlesztési és a gyártási terület számára elõirányzott minõségügyi
feljegyzéseket.
(2) A bejelentett szervezet rendszeresen, de legalább évente ellenõrzi, hogy a gyártó fenntartja és mûködteti-e
a minõségbiztosítási rendszert. Az ellenõrzésrõl készített jelentést a bejelentett szervezet átadja a gyártónak.
(3) A bejelentett szervezet a (2) bekezdés szerinti rendszeres ellenõrzésen kívül, a bejelentett szervezet saját döntése
alapján többször is végezhet ellenõrzést a gyártónál. Az ilyen ellenõrzések alkalmával a bejelentett szervezet szükség
esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minõségbiztosítási rendszer szabályszerû mûködésének
ellenõrzésére. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvet, és
– ha vizsgálatot is végzett – a vizsgálati jegyzõkönyvet.

70. §

A gyártó a hatóságoknak történõ bemutatás céljából – a termék utolsó gyártásának idõpontjától számított – tíz évig
megõrzi
a) a 66. § (2) bekezdés b) pont szerinti dokumentációt,
b) a 68. § (2) bekezdés szerinti, korszerûsítés miatti módosítások dokumentumait, és
c) a bejelentett szervezetnek a 68. § (4) bekezdés, és a 69. § (2) és (3) bekezdés szerinti döntéseit és jegyzõkönyveit.

71. §

A bejelentett szervezet a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatja a bejelentett szervezeteket a jóváhagyott és
a visszavont minõségbiztosítási rendszerrõl.

17. A CE-jelölés
72. §

(1) A pirotechnikai terméket – a megfelelõségértékelés sikeres befejezését követõen – a forgalomba hozatal elõtt a gyártó
a 2. melléklet szerinti CE-jelöléssel látja el.
(2) A CE-jelölést jól látható, könnyen olvasható és maradandó módon kell a pirotechnikai terméken, vagy ha ez nem
lehetséges, a pirotechnikai termékhez rögzített azonosító táblán vagy a csomagoláson elhelyezni. Az azonosító táblát
úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen újra felhasználni.
(3) Tilos a pirotechnikai terméken olyan jelölést vagy feliratot elhelyezni, amely a CE-jelölés jelentésével vagy írásképével
összetéveszthetõ. Bármely más jelölés elhelyezhetõ a pirotechnikai terméken, ha az nem rontja a CE-jelölés
láthatóságát és olvashatóságát.
(4) Amennyiben a pirotechnikai termékekre más, a CE-jelölés egyéb szempontjait szabályozó és annak feltüntetését
elõíró jogszabály is vonatkozik, ennek a jelölésnek jeleznie kell, hogy a termékek ezeknek is megfelelnek.
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V. FEJEZET
A PIROTECHNIKAI TERMÉK FORGALOMBA HOZATALA, FORGALMAZÁSA
73. §

(1) A Magyar Köztársaságban pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha megfelel
az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek, megfelelõségét tanúsították, és ellátták
CE-jelöléssel.
(2) Ha a pirotechnikai termékre több olyan jogszabály is vonatkozik, amely szintén elõírja a CE-jelölés feltüntetését,
a CE-jelölés egyben azt is jelenti, hogy az adott pirotechnikai termék megfelel-e jogszabályok elõírásainak.

74. §

(1) A Magyar Köztársaság területén gyártott pirotechnikai termék, valamint az olyan államból behozott pirotechnikai
termék esetében, amelyet – Törökország kivételével – az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem
részes államban (a továbbiakban: harmadik ország) hoztak forgalomba vagy állítottak elõ, a 73. § (1) bekezdésében
elõírt követelmények teljesítését a bejelentett szervezet vizsgálja és tanúsítja.
(2) A más tagállam bejelentett szervezete által kiadott tanúsítvány az (1) bekezdés szerinti tanúsítvánnyal egyenértékû.
(3) A gyártó által saját használatra készített tûzijáték termék nem minõsül forgalomba hozott terméknek, ha azt a Magyar
Köztársaság saját területén való használat céljából engedélyezte.

VI. FEJEZET
PIACFELÜGYELETI INTÉZKEDÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK
75. §

(1) A rendõrség kezdeményezi a pirotechnikai termék forgalomból való kivonását, vagy megtiltja a pirotechnikai termék
forgalmazását, ha
a) tudomására jut, hogy a CE-jelöléssel és EK-megfelelõségi nyilatkozattal ellátott, rendeltetésszerûen használt
pirotechnikai termék veszélyezteti a felhasználással érintettek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát vagy
biztonságát,
b) a bejelentett szervezet tájékoztatja, hogy visszavonta a pirotechnikai termék tanúsítványát, vagy egy gyártási
tételt nem megfelelõnek minõsített, vagy
c) az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tájékoztatja a Magyar Köztársaságot egy pirotechnikai termék
vagy gyártási tétel más részes államban történt forgalomból való kivonásáról vagy forgalomba hozatalának
megtiltásáról.
(2) Ha a bejelentett szervezet a pirotechnikai termék tanúsítványát visszavonja vagy egy gyártási tételt nem megfelelõnek
minõsít, errõl – a visszavonást vagy a minõsítést követõen – haladéktalanul értesíti a rendõrséget.
(3) Ha a rendõrség az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kezdeményezi egy pirotechnikai termék forgalomból való
kivonását, illetve megtiltja e termék forgalmazását, errõl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve
az intézkedés okát.
(4) Ha egy nem megfelelõ pirotechnikai termék CE-jelöléssel van ellátva, a rendõrség a jelölés elhelyezõje elleni
intézkedése megtételérõl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.
(5) Ha a rendõrség tudomására jut, hogy a honosított harmonizált szabványok nem felelnek meg teljes mértékben
az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek, köteles az ügyet megindokolva a 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott állandó bizottság elé terjeszteni.

76. §

(1) Ha a rendõrség tudomására jut, hogy egy pirotechnikai termék jelentõs kockázatot jelent a természetes személyek
életére, testi épségére, egészségére vagy biztonságára, megvizsgáltatja a pirotechnikai terméket, és elvégzi annak
értékelését, amelynek eredményérõl tájékoztatja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatról, annak értékelésérõl és eredményérõl a rendõrség – az értékelés elvégzését
követõen haladéktalanul – tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
többi államot.

77. §

(1) Ha a rendõrség nem ért egyet az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam piacfelügyeleti
intézkedésével, errõl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.
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(2) A Bizottság álláspontját tartalmazó tájékoztatás kézhezvételét követõen – ha szükséges – a rendõrség vagy
kezdeményezi a piacfelügyeleti eljárással érintett pirotechnikai termék forgalomból való kivonását, illetve megtiltja
e termék forgalmazását, vagy visszavonja intézkedését és errõl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.
78. §

A rendõrség a 75–77. §-ban meghatározott piacfelügyeleti tevékenységérõl évente tájékoztatja a Bizottságot.

79. §

(1) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló törvény 18/E. §-a szerinti felügyeleti bírságolással kapcsolatos
a) elsõ fokú eljárás lefolytatására a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányság,
b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban:
ORFK)
rendelkezik hatáskörrel.
(2) A kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül az eljáró
hatóság 6. melléklet szerinti elõirányzat-felhasználási keretszámla számára kell befizetni.

80. §

A 14–15. §-ban, a 72. §-ban, és a 108. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott hatóság jár el.

VII. FEJEZET
A PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE
18. Az engedélyezési eljárás közös szabályai
81. §

(1) A tárolási engedéllyel rendelkezõ vállalkozásnak nem kell engedély a T1. és P1. pirotechnikai osztályba tartozó,
az egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségnél nagyobb mennyiségû termék, valamint a T2. és P2. pirotechnikai
osztályba tartozó termék megvásárlásához, birtoklásához, és ezeknek tevékenysége során a használati és kezelési
útmutatóban elõírt módon történõ felhasználásához.
(2) Nem kell engedély a gyártónak a gyártási engedélyében szereplõ, általa gyártott pirotechnikai termék telephelyén
történõ forgalmazásához.
(3) A biztonsági követelményeknek megfelelõ pirotechnikus által kialakított tárolóhelyen, egy idõben összesen legfeljebb
20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék a felhasználás megkezdését megelõzõ, és az azt követõ öt
napon belül külön engedély nélkül tárolható átmeneti tárolóhelyen.
(4) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket, valamint T1. és P1. pirotechnikai osztályba tartozó
terméket az a vállalkozás forgalmazhat, amely megfelel a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló törvényben és
az e rendeletben meghatározott feltételeknek, és rendelkezik az e rendeletben meghatározott biztonsági
követelményeknek megfelelõ pirotechnikussal. A vállalkozás köteles erre irányuló szándékát a rendõrségnek
bejelenteni.
(5) Az a vállalkozás, amely valamely EGT-tagállamban polgári célú pirotechnikai termék vizsgálatára, forgalmazására,
tárolására, kiállítására, illetve megsemmisítésére vonatkozó engedélyt szerzett, és e tevékenységét határon átnyúló
szolgáltatás keretében kívánja végezni, köteles ezt a tevékenység helye szerinti rendõr-kapitányságnak bejelenteni.

82. §

(1) Védett természeti területen pirotechnikai termék felhasználása kizárólag állami, nemzeti vagy önkormányzat által
szervezett ünnepség, vagy az ezekhez kapcsolódó rendezvények keretén belül, a települések belterületén
engedélyezhetõ.
(2) A pirotechnikai termék gyártására, valamint állandó és ideiglenes tárolóhelyen történõ tárolására – a konténerben
mint ideiglenes tárolóhelyen történõ tárolás kivételével – az építésügyi hatóságnak a használatbavételre,
a fennmaradásra, a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó engedélye vagy telephelyengedély alapján adható ki
engedély.

83. §

(1) Magánszemély csak az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket, a 107. § (2) bekezdésében
meghatározott idõtartamban 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket, és a 109. § szerinti színpadi és
egyéb pirotechnikai termékeket birtokolhat, tárolhat és használhat fel.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen magánszemély nem birtokolhat petárdát.
(3) Az 1–3. pirotechnikai osztályra vonatkozó – e rendelet szerinti – szabadon felhasználhatóak kivételével a pirotechnikai
termék birtokosa a pirotechnikai terméket csak a pirotechnikai tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, vagy
az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék felhasználásának bejelentésérõl szóló rendõrségi igazolással
rendelkezõnek, illetve írásbeli meghatalmazással rendelkezõ megbízottjának adhatja át.
(4) Külföldi kivitelre vonatkozó írásos vevõnyilatkozat alapján, a pirotechnikai terméknek az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes más államba vagy harmadik országba irányuló kivitele esetén a (3) bekezdésben
foglaltakat nem kell alkalmazni.
84. §

(1) A tevékenység helye szerint illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: engedélyezõ hatóság)
az engedélyt akkor adja ki, ha a kérelmezõ a tevékenységhez a jogszabályokban elõírt követelményeket biztosította.
Az egyes követelmények maradéktalan teljesüléséhez szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni.
(2) Az engedélyezõ hatóság az engedélyt visszavonja, ha
a) kiadásának valamely feltétele nem áll fenn, vagy megszûnt,
b) az engedélyes az e rendeletben elõírt, illetve az engedélyben meghatározott kötelezettségét ismételten
megszegi,
c) az engedélyes a 4. mellékletben meghatározott, a polgári célú pirotechnikai termékek felhasználásával, valamint
a felhasználáshoz szükséges segédeszközök használatával kapcsolatos biztonsági szabályzatban meghatározott
rendelkezéseket – a hatóság figyelmeztetése ellenére – ismételten megsérti.
(3) Az engedélyezõ hatóság a pirotechnikai termék gyártására, és állandó vagy ideiglenes tárolóhelyen történõ tárolására
vonatkozó engedélyeket a tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi
önkormányzat) jegyzõjének tájékoztatás céljából megküldi.

85. §

(1) Az engedélyes halálával vagy megszûnésével az engedély hatálya megszûnik. Az engedélyes örököse vagy jogutóda
az engedélyes halálát vagy megszûnését követõ nyolc napon belül ennek tényét – jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – az engedélyezõ határozatnak a rendõrség részére történõ leadásával bejelenti.
(2) Az engedély visszavonása esetén, valamint az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendõrség intézkedik
a pirotechnikai termék helyszínen történõ zárolásáról.
(3) Az engedélyes örököse vagy jogutóda a rendõrség által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen értékesítheti
vagy megsemmisítését kezdeményezheti.

19. A pirotechnikai termék gyártásának engedélyezése
86. §

(1) A gyártási tevékenységre irányuló engedély iránti kérelmet a 3. melléklet 1. pontjában meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a pirotechnikai tevékenységet érintõ létesítmények alaprajzát, mûszaki leírását, a biztonságtechnikai
berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, az alkalmazott technológia megfelelõségi nyilatkozatát,
b) a tûzvédelmi dokumentációt,
c) a pirotechnikai termékkel kapcsolatos gyártási és tárolási tevékenységeket szabályzó mûveleti utasításokat, és
d) igazolást, hogy a kérelmezõnek nincs jogerõsen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,
vagy arra részletfizetést engedélyeztek, kivéve, ha a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában –
szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban,
e) pirotechnikusi bizonyítvány másolatát,
f) tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(3) Az engedélyezõ hatóság által kiadott gyártási engedély visszavonásig hatályos.
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A gyártó
a) a birtokában lévõ pirotechnikai termékekrõl – a gyártási tevékenység végzésének helyétõl térben elkülönítve –
naprakész terméknyilvántartást vezet székhelyén (telephelyén, fióktelepén), továbbá – a tûzijáték termékek
kivételével – gyártói termék-megfelelõségi mûbizonylatot készít, és ezeket a nyilvántartás, a mûbizonylat
elkészítésétõl számított öt éven át megõrzi, akkor is, ha tevékenységét befejezte,
b) a gyártás megindítását, a pirotechnikusok személyének megváltozását, vagy a gyártási tevékenység két hónapon
túli szüneteltetését az engedélyezõ hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
c) a gyártási tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyezõ
hatóságnak írásban bejelenti,
d) új termék bevezetése esetén – a forgalomba hozatal megkezdése elõtt – az ORFK-t értesíti, és megküldi
a termékre vonatkozó fontosabb mûszaki, biztonságtechnikai paramétereket (típus, pirotechnikai osztály,
UN szám, külsõ méret, kaliber, nettó hatóanyag-tartalom, mûködési magasság, biztonsági távolság nagysága,
indítási mód, felhasználáshoz kapcsolódó különleges biztonsági intézkedések) és a biztonsági adatlapot,
e) minden év február 15-ig megküldi az engedélyezõ hatóságnak az elõzõ évben általa gyártott pirotechnikai
termékekrõl szóló kimutatást, terméktípusonkénti bontásban.

20. A pirotechnikai termék megsemmisítésének engedélyezése
88. §

(1) A megsemmisítési tevékenységre irányuló engedély iránti kérelmet a 3. melléklet 2. pontjában meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a pirotechnikai tevékenységet érintõ létesítmények alaprajzát, mûszaki leírását, tûzvédelmi dokumentációját, és
b) a megsemmisítési tevékenységet szabályozó mûveleti utasítást,
c) igazolást, hogy a kérelmezõnek nincs jogerõsen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,
vagy arra részletfizetést engedélyeztek, kivéve, ha a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában –
szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban,
d) pirotechnikusi bizonyítvány másolatát,
e) tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(3) Nem kell külön engedély a pirotechnikai termék, vagy e termékbõl származó robbanóanyagnak vagy pirotechnikai
elegynek minõsülõ anyag megsemmisítésére annak a vállalkozásnak, amely
a) robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, vagy
b) rendelkezik pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedéllyel, kijelölt megsemmisítõ térrel, és az általa
gyártott pirotechnikai termékeket kívánja megsemmisíteni, vagy
c) a 16 04 02 EWC kód alá besorolt veszélyes hulladékok megsemmisítésére jogosult.
(4) A megsemmisítési tevékenységet végzõ
a) a birtokában lévõ, megsemmisítésre váró anyagokról naprakész nyilvántartást vezet, és azt a nyilvántartás
felvételétõl számított öt éven át megõrzi, akkor is, ha tevékenységét befejezte,
b) a megsemmisítési tevékenység megindítását, a felelõs pirotechnikus személyének megváltozását, vagy
tevékenységének két hónapon túli szüneteltetését az engedélyezõ hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
c) a megsemmisítési tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül
az engedélyezõ hatóságnak írásban bejelenti.
(5) Az engedélyezõ hatóság által kiadott megsemmisítési engedély visszavonásig hatályos.
(6) Pirotechnikai anyagok megsemmisítése robbantással vagy elégetéssel történhet.

89. §

(1) A robbantással megsemmisítendõ anyagot a mûveleti utasításban megengedett mennyiségben, rátett töltettel
– védelmet nyújtó fedezékbõl – robbantógéppel kell indítani. Az anyagot erre a célra térszín alatt kiképzett
mélyedésben kell elhelyezni, és gondoskodni kell az anyag szétrepülésének megakadályozásáról. Ugyanabban
a mélyedésben újabb anyagot csak akkor szabad elhelyezni, ha a mélyedés és környezete lehûlt.
(2) A robbantást kísérõ füst megszûnése után a helyszínen ellenõrizni kell, hogy a megsemmisítendõ anyag teljes
mennyisége megsemmisült-e. A robbantás után található anyag-maradványt össze kell gyûjteni és újabb
robbantással kell megsemmisíteni.
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(3) Robbantással csak a robbanóképes anyagot lehet megsemmisíteni.
(4) A robbantásos megsemmisítõ munkálatot minden esetben két személynek kell végeznie, akik közül legalább az egyik
személynek robbantómesteri képesítéssel kell rendelkeznie.
90. §

(1) Az elégetéssel megsemmisíthetõ megsemmisítendõ anyagot, az azzal szennyezett, éghetõ anyagú göngyöleget
a mûveleti utasításban megengedett mennyiségben és elõírt módon kell megsemmisíteni. Halmazban való elégetés
esetében az egyidejûleg megsemmisíthetõ anyag mennyisége legfeljebb 20 kg lehet.
(2) A megsemmisítendõ anyag vagy termék tulajdonságaitól, valamint az égés közben tanúsított viselkedésüktõl
függõen az égetést szabadban kijelölt égetõtéren vagy zárt speciális berendezésben kell elvégezni.
A megsemmisítendõ anyaggal töltött olyan terméket, amelynek alkatrészei az égetés közben szétrepülésre
hajlamosak, szétrepülésüket megakadályozó módon kialakított berendezésben kell elégetni. Indokolt esetben
a terméket funkció szerinti mûködtetéssel kell megsemmisíteni.
(3) A nyíltterû égetéshez a kijelölt égetõtér körül – a tûz továbbterjedésének megakadályozása céljából – gyúlékony
anyagtól mentes övezetet kell kialakítani. Az égetõtéren a megsemmisítendõ anyagot vékony rétegben, keskeny
csíkok formájában kell kiszórni.
(4) A könnyen gyulladó és azonnal továbbégõ sajátosságú anyagot – biztonságos fedezékbõl – távgyújtással (villamos
izzógyújtófej, robbantókábel és robbantógép alkalmazásával) kell meggyújtani.
(5) A nehezen gyulladó és önmagában bizonytalanul égõ anyag kiterített anyagcsíkja alá és fölé könnyen égõ anyagból
olyan mennyiséget kell helyezni, hogy az égetés közben a tûz táplálására ne legyen szükség. A gyújtást villamos
izzófejjel vagy gyújtózsinórral, távgyújtással kell elvégezni. A gyújtás elõsegítésére kevés lõpor is alkalmazható.
(6) A gyújtást mindig a légáramlástól függõen kell elvégezni úgy, hogy az égés a légáramlással szemben haladjon elõre.

91. §

(1) A nyílttéri égetéses megsemmisítést csak szélmentes vagy gyenge szeles (0–1,5 m/s) és csapadékmentes idõben,
száraz talajon lehet – segédeszközök használata nélkül – végrehajtani. Fagyott vagy nedves talaj esetében száraz
homokot kell szórni a talajra, vagy több rétegben hullámpapírt kell a talajra fektetni, és az elégetendõ anyagot
csíkokban erre kell kiszórni.
(2) Az égetés helyét csak az égés látható jeleinek megszûnése után lehet megközelíteni. Minden égetés után meg kell
gyõzõdni arról, hogy nem maradt-e vissza el nem égett megsemmisítendõ anyag. Az esetleges maradványokat össze
kell szedni, és azokat a soron következõ elégetendõ adaghoz kell hozzátenni. Az elõzõ égetés helyétõl csak legalább
1 m távolságra lehet az újabb elégetendõ adagot kiteríteni. Az égetés helyét csak a talaj teljes lehûlése után lehet
igénybe venni.
(3) Az égetõteret csak akkor lehet elhagyni, ha minden meggyújtott anyag már teljesen elégett.
(4) Az égetést követõen visszamaradt anyag kezelésérõl gondoskodni kell.

21. A pirotechnikai termék vizsgálatának engedélyezése
92. §

(1) Az önálló vizsgálati tevékenységre irányuló engedély iránti kérelmet a 3. melléklet 3. pontjában meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a pirotechnikai tevékenységet érintõ létesítmények alaprajzát, mûszaki leírását, a biztonságtechnikai
berendezések elhelyezésének vázlatrajzát,
b) a tûzvédelmi dokumentációt,
c) a pirotechnikai termékkel kapcsolatos vizsgálati tevékenységet szabályzó mûveleti utasításokat, és
d) igazolást, hogy a kérelmezõnek nincs jogerõsen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,
vagy arra részletfizetést engedélyeztek, kivéve, ha a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában –
szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban,
e) pirotechnikusi bizonyítvány másolatát,
f) tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(3) Az engedélyezõ hatóság által kiadott vizsgálati engedély visszavonásig hatályos.
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22. Pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése
93. §

(1) A forgalmazási engedély iránti kérelmet a 3. melléklet 4. pontjában meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, mûszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések
elhelyezésének vázlatrajzát, és
b) az Európai Gazdasági Térség területén mûködõ, pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozással
kötött megállapodás másolati példányát,
c) igazolást, hogy a kérelmezõnek nincs jogerõsen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,
vagy arra részletfizetést engedélyeztek, kivéve, ha a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában –
szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban,
d) pirotechnikusi bizonyítvány másolatát,
e) tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(3) A forgalmazáshoz kapcsolódó tárolás esetében a kérelemnek tartalmaznia kell a 97. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott mellékleteket, és a 3. melléklet 7. pontjában meghatározott adatokat is.

94. §

(1) A gyártó a gyártási engedélyében szereplõ, általa gyártott pirotechnikai terméket telephelyén – külön engedély
nélkül, a forgalmazóra vonatkozó szabályok szerint – forgalmazhatja.
(2) A pirotechnikai termék üzletben történõ forgalmazása – kivéve e termékek év végi, konténerbõl történõ ideiglenes
forgalmazását – kizárólag bolti mûködési engedély birtokában kezdhetõ meg, és folytatható.
(3) Tilos a pirotechnikai termék postai vagy csomagküldõ szolgálat útján történõ értékesítése.
(4) Az engedélyezõ hatóság által kiadott forgalmazási engedély visszavonásig hatályos.
(5) Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék év végi forgalmazása, és ehhez kapcsolódó tárolása
forgalmazási engedéllyel rendelkezõ részére ideiglenes tárolóhelyre is engedélyezhetõ legfeljebb két hónap
idõtartamra.

95. §

(1) A forgalmazó
a) a birtokában lévõ pirotechnikai termékekrõl naprakész terméknyilvántartást vezet, és azt a nyilvántartás
elkészítésétõl számított öt éven át megõrzi, akkor is, ha tevékenységét befejezte,
b) a pirotechnikai termék értékesítését bizonylatolja, és a bizonylatokat öt évig megõrzi,
c) a forgalmazás megkezdését, a pirotechnikusok személyének megváltozását, vagy a forgalmazás két hónapon túli
szüneteltetését az engedélyezõ hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
d) a forgalmazási tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül
az engedélyezõ hatóságnak írásban bejelenti,
e) a vásárló részére hitelt érdemlõen, tételesen igazolja az általa értékesített pirotechnikai terméket,
f) minden év február 15-ig megküldi az engedélyezõ hatóságnak az elõzõ évben általa forgalmazott pirotechnikai
termékekrõl szóló kimutatást, terméktípusonkénti bontásban.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjától eltérõen a végfelhasználói célból természetes személy részére értékesített
szabadforgalmazású termék esetében az igazolásnak nem kell tételesnek lennie.

23. Pirotechnikai termék kiállításának engedélyezése
96. §

(1) A pirotechnikai termék kiállítása iránti kérelmet a 3. melléklet 6. pontjában meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.
(2) Kereskedelmi vásáron, kiállításon, valamint pirotechnikai termék értékesítési célú bemutatóján kiállítható és
felhasználható az e rendelet által megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek nem megfelelõ pirotechnikai
termék is, ha azon a termék megfelelõségének és forgalmazhatóságának hiányát, valamint a vásár, kiállítás vagy
bemutató nevét és idõpontját látható módon feltüntetik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az engedélyezõ hatóság – az engedély megadásának feltételeként –
megfelelõ biztonsági intézkedések megtételét írja elõ az engedélyes számára.
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(4) A (2) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek esetében a 14. § és a 15. § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
(5) Az engedélyezõ hatóság által kiadott kiállítási engedély egy évig hatályos.

24. A pirotechnikai termék tárolásának engedélyezése
97. §

(1) A tárolási engedély iránti kérelmet a 3. melléklet 7. pontjában meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a bérleti szerzõdés másolatát, ha a tárolásra szolgáló létesítményt
a kérelmet benyújtó vállalkozás bérleti jogviszony alapján használja,
b) a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, mûszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének
vázlatrajzát,
c) a tûzvédelmi dokumentációt,
d) a pirotechnikai raktározási tevékenységet szabályozó mûveleti utasítást,
e) a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat,
f) az Európai Gazdasági Térség területén mûködõ, pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozással
kötött megállapodás másolati példányát,
g) igazolást, hogy a kérelmezõnek nincs jogerõsen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,
vagy arra részletfizetést engedélyeztek, kivéve, ha a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában –
szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban,
h) konténerek esetében azok mûszaki megfelelõségét igazoló gyártói mûbizonylatot,
i) a tárolásra szolgáló terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítési távolságokat, a lezárandó
területet, a környezeti veszélyforrásokat, építményeket, a tájolást és a menekülési útvonalakat,
j) a pirotechnikusi bizonyítvány másolatát és
k) a tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(3) A tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát a kérelmet benyújtó vállalkozás igazolja a kérelem
benyújtásakor. Ha a kérelmezõ vállalkozás a tulajdonjogát vagy használati jogát nem igazolja, az engedélyezõ hatóság
az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat a tulajdonjogról és használati
jogról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.
(4) Az engedélyezõ hatóság által kiadott tárolási engedély visszavonásig hatályos.

98. §

(1) Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék december 28. és 31. közötti idõszakban történõ
forgalmazásához a tárolás ideiglenes tárolóhelyre is engedélyezhetõ, feltéve, hogy felügyeletérõl (élõerõs õrzéssel
vagy riasztást követõ azonnali reagálással összehangolt folyamatos képi megfigyeléssel) gondoskodnak.
(2) Az eladásra szolgáló helyen egy idõben összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú termék tárolható.
A forgalmazó jól látható helyen, írásban tájékoztatja a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetõségérõl (hely,
idõpont és elérhetõség feltüntetésével).
(3) Átmeneti tárolóhelyen, egy idõben összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék
a felhasználás megkezdését megelõzõ, és az azt követõ öt napon belül külön engedély nélkül tárolható. A felhasználási
engedély iránti kérelemben a tárolóhely pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám) fel kell tüntetni.
(4) Ideiglenes, kézi és átmeneti tárolóhelyek konténerben is kialakíthatóak. Ideiglenes és átmeneti tárolóhely építésügyi
hatósági engedély nélkül kialakított konténerben is létesíthetõ.
(5) Egy épületen belül kizárólag egy átmeneti vagy kézi tárolóhely alakítható ki.
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25. Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése, bejelentése
99. §

(1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelõzõen tizennégy nappal a 3. melléklet
8. pontjában meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét,
a védõ-, illetve a lezárandó területet, a környezeti veszélyforrásokat, építményeket, a tájolást és a menekülési
útvonalakat,
b) a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehetõ terület, mûtárgy, létesítmény birtokosának vagy
képviselõjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot,
c) a pirotechnikai termék szállítási módjának megfelelõ veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra
vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, és
d) a pirotechnikai termék felhasználását végzõ pirotechnikus nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben
megjelölt napon és idõtartamban tervezett felhasználáshoz képest öt óra eltérésen belül egyéb felhasználásra
vonatkozó kérelmet mely helyszínekre, és hatóságokhoz nyújtott be,
e) pirotechnikusi bizonyítvány másolatát,
f) tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(3) A (2) bekezdés c) pontja esetében, ha a kérelemben megjelölt összes nettó hatóanyag-tartalom meghaladja
a veszélyes áruk szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott az egy szállítóegységben szállított
mennyiségbõl adódó mentesség szerinti határértékeket, a felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a szükséges okmányok (jármû-jóváhagyási igazolás, ADR oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát is.
(4) A (2) bekezdés d) pontjára figyelemmel több helyszín esetében a felhasználás csak akkor engedélyezhetõ, ha
a lebonyolítást a többi helyszínen történõ tevékenység nem akadályozza vagy veszélyezteti.
(5) Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket a felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás
felelõs pirotechnikusa – maximum 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalomig – engedély nélkül, az engedélyezõ
hatósághoz történõ elõzetes bejelentési kötelezettség mellett felhasználhat.
(6) A bejelentést – a felhasználás megkezdését megelõzõen legalább nyolc nappal – a felhasználás helye szerint illetékes
rendõrkapitányságon kell megtenni a 3. melléklet 9. pontjában meghatározott formanyomtatványon a (2) bekezdés
a)–c), e) és f) pontjaiban elõírt mellékletekkel.
(7) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok elõírásainak megfelelõ, biztonságos felhasználás és tárolás feltételei nem
biztosítottak, a felhasználás megkezdése elõtt legalább két nappal a tevékenység végzését a (6) bekezdés szerinti
rendõrkapitányság megtiltja.

100. §

(1) A kizárólag kutatási, fejlesztési és vizsgálati céllal gyártott pirotechnikai termék, amely nem felel meg az e rendelet által
megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek, akkor használható fel ilyen célra, ha azon jól látható módon fel
van tüntetve az, hogy nem felel meg e követelményeknek, valamint az, hogy kizárólag kutatási, fejlesztési és vizsgálati
célra használható fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek esetében a 14. § és a 15. § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.

101. §

A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyintézési
határidõ tizenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.

102. §

A felhasználási engedéllyel rendelkezõ, valamint a 99. § (6) bekezdés alapján bejelentést tevõ vállalkozás
a) az engedélyezett termékek beszerzését a forgalmazóval hitelt érdemlõen igazoltatja, és
b) tûzijáték végrehajtásáról, a fel nem használt termékekrõl nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatja
az engedélyezõ hatóságot,
c) a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejû pirotechnikai terméket köteles a vásárlás helyére visszaszállítani,
a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
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VIII. FEJEZET
AZ EGYES PIROTECHNIKAI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
26. Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok
103. §

(1) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékre e rendelet elõírásait e címben meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.
(2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek
– a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idõben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja,
és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy
csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket.
(3) Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék – a petárda
kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idõben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és
a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy
csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket.

104. §

(1) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék
a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen
és „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen
pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra,
sporttevékenységre, szabadidõ eltöltésére szolgáló területen – kivéve a december 28. 18 óra és a következõ
naptári év január 1-jén 6 óra közötti idõtartamot – nem használható fel.
(2) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejû, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket a vevõ köteles
a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
(3) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék alkalmas tárolóhely hiányában a 26. §-ban foglaltak szerint
is tárolható.

105. §

(1) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék forgalmazását a tevékenység megkezdése elõtt legalább
tizenöt munkanappal be kell jelenteni a forgalmazás helye szerint illetékes rendõrkapitányságon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. melléklet 5. pontjában meghatározott formanyomtatványon kell teljesíteni,
amelyrõl a rendõrség igazolást ad ki.
(3) A bejelentéshez mellékelni kell a forgalmazásra szolgáló létesítmény alaprajzát, mûszaki leírását, a biztonsági
védõberendezések vázlatrajzát.
(4) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok elõírásainak megfelelõ, biztonságos forgalmazás és tárolás feltételei nem
biztosítottak, a forgalmazás megkezdése elõtt legalább öt nappal, a tevékenység végzését az (1) bekezdésben
meghatározott rendõrkapitányság megtiltja.

106. §

(1) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék – kivéve e termék év végi, konténerbõl történõ ideiglenes
forgalmazását – csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben, vagy egyéb üzlet megfelelõen elkülönített
részében árusítható.
(2) A 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épületben,
valamint a 300 m2 – szintenként összesített – alapterület feletti áruházban vagy vásárcsarnokban nem forgalmazható.

27. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok
107. §

(1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékre e rendelet elõírásait e címben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék december 28-a és 31-e
között történõ megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én
18 órától a következõ naptári év január 1-jén 6 óráig történõ felhasználásához.
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(3) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék
magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság idõtartamát.
108. §

(1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi
intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyen
pirotechnikus irányításával használható fel.
(2) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt
csomagolásban szállítható.
(3) A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket január 5-ig a vevõ köteles
a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
(4) Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméknek
a (3) bekezdésben meghatározott idõpontig történõ – egy idõben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem
haladó – birtoklásához, tárolásához.

28. A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékekre vonatkozó speciális szabályok
109. §

(1) A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékre e rendelet elõírásait a (2)–(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.
(2) Színpadi, illetve egyéb pirotechnikai terméket kizárólag csak gyártói termék-megfelelõségi mûbizonylat megléte
esetén, a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra lehet felhasználni.
(3) A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazásának bejelentésekor a 104. §-ban meghatározottak
szerint kell eljárni.
(4) Nagykorú személy részére nem kell engedély a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék egyszeri
felhasználáshoz szükséges mennyiségben történõ megvásárlásához, birtoklásához, és a használati és kezelési
útmutatóban elõírt módon történõ tárolásához és felhasználásához. A T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék
– alkalmas tárolóhely hiányában – a 26. § szerint kialakított tárolóhelyen is tárolható.
(5) A T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkezõ személy által kezelhetõ és
használható fel.
(6) Nem kell engedély az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkezõ vállalkozás részére a T1. és a P1. pirotechnikai
osztályba tartozó, az egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségnél nagyobb mennyiségû termék, illetve a T2. és
a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék megvásárlásához, birtoklásához, ha azt tevékenysége során a használati
és kezelési útmutatóban elõírt módon használja fel.
(7) A színpadi, és az oda nem rendszeresített egyéb pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható
fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
(8) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejû színpadi vagy egyéb pirotechnikai terméket a vevõ köteles a vásárlás
helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

29. Tûzvédelmi oktatás
110. §

Az engedély- vagy bejelentés-köteles pirotechnikai tevékenységet végzõ személyek tûzvédelmi oktatását évente meg
kell ismételni és az oktatást dokumentálni szükséges.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
111. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

30. Átmeneti rendelkezések
112. §

(1) E rendelet elõírásait az elsõ fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 87. § d) pontja szerinti értesítést, a már forgalomba hozott pirotechnikai termékek esetében az e rendelet
hatálybalépését követõ két hónapon belül kell teljesíteni.
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(3) E rendelet hatálybalépése elõtt kiadott engedélyeket e rendelet hatálybalépését követõ egy éven belül meg kell
újítani.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidõ eredménytelen leteltével az engedély érvényességét veszti.
113. §

Az egyéb pirotechnikai termékeknek, a 4. osztályba tartozó tûzijátékok és a színházi pirotechnikai termékeknek
a Magyar Köztársaság területén történõ, 2013. július 4-ét megelõzõ forgalomba hozatala akkor is jogszerû, ha az
a) a honosított harmonizált szabványoknak megfelel, vagy rendelkezik EK megfelelõségi nyilatkozattal, illetve azzal
egyenértékû megfelelõségértékelési eljárással vizsgálták és tanúsították,
b) megfelel a 7–13. §-ban meghatározott követelményeknek, valamint a termékfelelõsséggel és
a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályoknak.

114. §

(1) Hatályát veszti a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet.
(2) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelemrõl szóló
110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. a) és 2. b) számú melléklet 1. pontjában, valamint 3. számú melléklet 1. pont
b) alpontjában a „játékos pirotechnikai” szövegrész helyébe az „az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték” szöveg
lép.
(3) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet
5. pontjában a „fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai
tevékenységek felügyeletérõl szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és
a közepes tûzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel” szövegrész helyébe a „fegyver, lõszer,
robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekrõl szóló
kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel”
szöveg lép.

31. Az Európai Unió jogának való megfelelés
115. §

(1) E rendelet
a) a pirotechnikai tárgyaknak és egyes lõszereknek a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára
és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 93/15/EGK tanácsi irányelv alkalmazásában
történõ meghatározásáról szóló, 2004. április 23-i 2004/57/EK bizottsági irányelvnek,
b) a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
(3) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan pirotechnikai
terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak
forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak
elõ, az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások az emberi élet megóvása
tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. A telepítési távolság meghatározása
1.1.

1.2.

1.3.

A pirotechnikai raktárépület telepítésénél a létesítmény és a környezetében levõ más, védendõ létesítmények között,
azok irányaiban, legalább olyan védõtávolságokat kell tartani – ha külön elõírás eltérõen nem rendelkezik –, hogy
a pirotechnikai raktárépület legközelebbi, legnagyobb védõtávolságot igénylõ „RV-besorolású” építményeiben,
az esetleg bekövetkezõ robbanás lökési hullámának nyomásmaximuma a védendõ létesítmények kerítésének, építési
telekhatárának vagy nyomvonalának legközelebbi pontjánál ne lépje túl az 1.4. pont 1.4.1.–1.4.5. alpontjában
megengedett értéket. A védendõ létesítmények irányaiban megtartandó biztonsági távolságokat az 1.4. pontban
meghatározott képletek alapján kell kiszámítani, és a feltételezhetõ robbanás centrumától kell mérni.
Az 1.1. pont szerinti védõtávolságot 50%-kal meg kell növelni, ha a pirotechnikai raktárépületet belterület mellé,
külterületi lakott terület, vagy országos közút (autópálya, autóút, egyéb fõközlekedési út), közforgalmú vasút,
honvédelmi létesítmény és repülõtér, illetõleg különleges védelmet igénylõ más létesítmény (különösen torony,
távközlési létesítmény, függõhíd, gyárkémény, villamosmû, vízmû-telep és közcsõhálózat, kõolaj-, kõolajtermék- vagy
gázvezeték külszíni létesítménye) közelébe tervezik telepíteni.
A pirotechnikai raktárépület „RV-besorolású” építményeinek környezetében – mind a létesítményen belüli
„RV-besorolású” vagy tûzveszélyességi osztályú építmények, mind pedig a külsõ létesítmények, építmények
irányában – megtartandó védõtávolságokat az alábbi képletbõl kiindulva, számítással kell meghatározni:
k × 100 n × ( C1 × C2 × C3 ×...×Ci) × 3 M × E
n

R=

1.4.

(p - 100)

n

ahol:
1.3.1. „R”: a védõtávolság, méterben (az 1.1. pont fogalmi meghatározása szerint),
1.3.2. „M”: az egyidejûleg felrobbantható robbanóanyag-mennyiség, kg-ban,
1.3.3. „E”: a felrobbantható robbanóanyag TNT-egyenértéke (a robbanóanyagok TNT-egyenértékének kiszámítási
módját, és az egyes robbanóanyagok TNT-egyenértékeit a 4.1.–4.5. pont tartalmazza),
1.3.4. „p”: a robbanási ütõhullám normál reflexiós dinamikus nyomásmaximuma, kPa-ban (abszolút nyomás), amelyet
a védendõ építményre, létesítményre követelményként támasztott számszerû értékben kell a képletbe
behelyettesíteni (a követelményeket az 5. pont tartalmazza),
1.3.5. „n” és „k”: nagy számú robbantási kísérlet alapján megállapított tényezõk, amelyek a robbanási nyomások
függvényében változnak (a számszerû értéküket a 6. pont tartalmazza),
1.3.6. „C1”, „C2” és „Ci”: különösen a robbanási ütõhullám terjedési irányában – a robbanás centruma és a védendõ hely
között – levõ falak, védõfalak, védõsáncok, domborzat, erdõ csillapítási tényezõi (számszerû értékeit a 7. pont
tartalmazza).
Az „RV-besorolású” építmények és a védendõ építmények, létesítmények között megtartandó védõtávolságok
kiszámításához – a védendõ építményekre megengedett robbanási nyomásmaximumok és az azokhoz tartozó „n” és
„k” tényezõknek a fenti képletbe való behelyettesítése útján kapott – alábbi képleteket kell alkalmazni:
1.4.1. a 110 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához
R 110 = 2,9 × (10 × C1 × C2 ×...×Ci)

0 , 83

× 3 M ×E

1.4.2. a 120 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához
R 120 = 4 ,1× ( 5 × C1 × C2 ×...×Ci)

0 , 69

× 3 M ×E

1.4.3. a 130 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához
R 130 = 4 ,1× ( 3, 3 × C1 × C2 ×...×Ci)

0 , 69

× 3 M ×E

1.4.4. a 150 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához
R 150 = 4 ,1× ( 2 × C1 × C2 ×...×Ci)

0 , 69

× 3 M ×E

1.4.5. az 500 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához
R 500 = 3, 85 × ( 0 , 25 × C1 × C2 ×...×Ci)

0 , 33

× 3 M ×E
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2. A szeizmikus védõtávolság meghatározása
2.1.

Azokon a helyeken, ahol a robbantás napi feladatokat képez, a környezõ építmények védelme érdekében
a robbantások szeizmikus hatása ellen védõ védõtávolságokat is meg kell állapítani. A szeizmikus védõtávolságokat
az alábbi képlet alapján kell meghatározni:
L =k × Q

2.2.

ahol:
2.1.1. „L”: a szeizmikus védõtávolság (az egyidejûleg felrobbanó töltet súlypontjától a megvédendõ építménynek
a legközelebbi talajfelszíni pontjáig mért távolság) méterben,
2.1.2. „k”: tényezõ, amelynek értéke
2.1.2.1. évenként legfeljebb öt robbantás esetében 25,
2.1.2.2. naponként többször ismétlõdõ robbantás esetében 50,
2.1.3. „Q”: az egyidejûleg felrobbanó töltet tömege, kg-ban.
Ha a 2.1. pontban szereplõ képlet szerint meghatározott szeizmikus védõtávolságon belül védendõ építmény van, arra
vonatkozóan a következõ képlettel kell meghatározni a várható rezgési sebesség értékét:
v=

2.3.

k× Q
l

ahol:
2.2.1. „v”: az a rezgési sebesség (mm/s), amelynél nagyobb nem várható „l” távolságban,
2.2.2. „Q”: az egyidejûleg felrobbanó töltet tömege, kg-ban,
2.2.3. „l”: az egyidejûleg felrobbanó töltet súlypontjától a megvédendõ építménynek a legközelebbi talajfelszíni
pontjáig mért távolság, méterben.
A rezgési sebesség megfelelõ, ha a 2.2. pontban szereplõ képlettel kiszámított rezgési sebesség értéke kisebb az alábbi
táblázatban közölt értékeknél:
1
2
3

4
5
6
7

A

B

A védendõ építmény megnevezése

Megengedett legnagyobb
rezgési sebesség (mm/s)

Különleges védelmet igénylõ létesítmény (például honvédelmi, távközlési
létesítmény, repülõtér, duzzasztógát, 20 méternél nagyobb fesztávú híd)
Statikailag bizonytalan, megrongálódott építmény, mûemlék, termelõ kõolaj- és
földgázkút, valamint 0,17 MPa-nál nagyobb nyomás alatt álló csõvezeték és
szerelvény
Panelház és statikailag nem teljes értékû építmény
Statikailag kifogástalan építmény, torony, gyárkémény, villamos és vízmû,
szabadtéri villamos berendezés
Vasbeton vagy acélvázas építmény, alagút, 0,7 méternél mélyebben vezetett
csatorna és egyéb csõvezeték, valamint szerelvény, föld alatti térség
Közút, vasút, függõpálya, villamos távvezeték, távbeszélõ vezeték

szakértõi vélemény
szerint
2

5
10
20
50

3. A tárolási norma meghatározása
3.1.

A pirotechnikai raktárépület tárolási normáit kg-ban – a környezõ védendõ építményeknél megengedett robbanási
nyomásmaximumok alapulvételével – az 1.3. pontban szereplõ képlet „M”-re kifejezett, alábbi alakjának segítségével
kell kiszámítani.
n
é
ù
R × (p - 100)
ê
ú
n
n
ê k × 100 × ( C1 × C2 ×...×Ci) úû
M= ë
E

3.2.

3

A tárolási norma kiszámításához az „R” helyébe a pirotechnikai raktárépület robbanási centruma és a védendõ
építmények közötti tényleges távolságokat kell behelyettesíteni (méterben). A képlet más tényezõi megegyeznek
az 1.3. pontban meghatározott képletben szereplõ tényezõkkel.
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4. Robbanóképes pirotechnikai anyagok TNT-egyenértéke
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

A robbanóképes pirotechnikai anyagok TNT-egyenértékét („E”) az alábbi módon kell kiszámítani:
Q robbanóanyag
E=
(10)
Q TNT
ahol:
4.1.1. „Qrobbanóanyag”: a robbanóképes pirotechnikai anyag fajlagos égéshõje (kJ/kg)
4.1.2. „QTNT”: a TNT fajlagos robbanáshõje (4187 kJ/kg)
A pirotechnikai anyagok TNT-egyenértékének számításánál a fajlagos robbanáshõ helyett a fajlagos égéshõt kell
figyelembe venni.
Az ismeretlen TNT-egyenértékû robbanóanyagok, valamint robbanóképes pirotechnikai keverékek TNT-egyenértékét
– méréssel megállapított vagy szakirodalomból vett robbanáshõ vagy égéshõ adatai alapján – a 4.1. pontban foglalt
számítással kell meghatározni.
A tûzijáték terméknél alkalmazott robbanóképes pirotechnikai anyagok TNT-egyenértéke szakirodalmi adatok szerint:
1
2
3
4
5

4.5.

A

B

Megnevezés

„E”
TNT egyenérték

Fekete lõpor
Nitrocellulóz (<12,8% nitrát tartalom)
Nitrát – fémporos villanó elegy
Perklorátos – fémporos villanó elegy

0,66
0,97
1,6
2,2

A 4.4. pontban szereplõ táblázatban felsorolt pirotechnikai alkotórészeken kívül, a tûzijáték termékben elõforduló
egyéb pirotechnikai keverékekkel nem kell számolni.

5. A robbanási ütõhullám megengedett legnagyobb értékei a védendõ építményeknél, létesítményeknél
5.1.

A pirotechnikai raktárépületen belül védendõ „RV-besorolású” vagy tûzveszélyességi osztályú építmények és
szabadterek, valamint a védendõ külsõ létesítmények, építmények – robbanási centrum felé esõ – legközelebbi
pontjainál, illetve tartózkodási helyein a robbanási ütõhullám nyomásmaximumának („p”) megengedett legnagyobb
értékei az alábbiak:
5.1.1. 110 kPa-nál (0,1 bar túlnyomásnál) kisebb
5.1.1.1. az 1.2. pontban felsorolt külsõ létesítményeknél, építményeknél,
5.1.1.2. a vállalati robbanóanyag-megsemmisítõ telep környezetében levõ minden építménynél,
5.1.2. 110 kPa (0,1 bar túlnyomás)
5.1.2.1. az 1.1. pontban érintett külsõ létesítményeknél, építményeknél,
5.1.3. 120 kPa (0,2 bar túlnyomás)
5.1.3.1. a vállalati központi építményeknél (központi irodáknál, mûhelyeknél, raktáraknál, laboratóriumoknál és
szociális épületeknél),
5.1.3.2. a 20 fõ feletti létszámú, nem pirotechnikai raktárépületeknél,
5.1.4. 130 kPa (0,3 bar túlnyomás)
5.1.4.1. a legfeljebb 20 fõs létszámú, nem pirotechnikai raktárépületeknél,
5.1.4.2. a 20 fõ feletti létszámú, pirotechnikai raktárépülethez tartozó, az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról
szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerint besorolt építményeknél,
5.1.4.3. a 10 fõ feletti, „RV-besorolású” építményeknél,
5.1.4.4. a létesítményen belüli fõközlekedési utaknál és iparvágánynál,
5.1.5. 150 kPa (0,5 bar túlnyomás)
5.1.5.1. a legfeljebb 20 fõs létszámú, pirotechnikai raktárépülethez tartozó, az OTSZ szerint besorolt építményeknél,
5.1.5.2. a legfeljebb 10 fõs létszámú, „RV-besorolású” építményeknél,
5.1.6. 500 kPa (4,0 bar túlnyomás)
5.1.6.1. a pirotechnikai raktárépületnél,
5.1.6.2. a pirotechnikai raktárépülethez tartozó, állandó munkahely nélküli segédanyag-raktáraknál,
5.1.6.3. a létesítmény külsõ kerítésénél.
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6. A kísérletileg meghatározott „n” és „k” tényezõk számszerû értékei
6.1.

A kísérletileg meghatározott „n” és „k” tényezõk számszerû értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
1
2
3
4
5

A

B

C

„p” Nyomástartomány (kPa)

„n”

„k”

101–110
111–150
151–400
401 felett

0,83
0,69
0,52
0,33

2,90
3,85
4,10
4,60

7. Különösen épületszerkezetek, mûtárgyak, domborzat, erdõ csillapítási tényezõinek számszerû értékei
7.1.

A különösen az épületszerkezetek, mûtárgyak, domborzat, erdõ csillapítási tényezõinek számszerû értékeit az alábbi
táblázat tartalmazza:
A

1

2

„C1” „C2” „Ci”
csillapítási
tényezõk
0

3

0

4

0,3

5
6

0,4
0,5

7

0,5

8

0,5

9
10

0,5 – 0,7
0,6

11

0,7

12

0,7

13

0,7

14
15
16
17
18
19

0,8
0,8 – 0,9
0,9
0,9
0,9 – 1,0
1

20

1

B

Különösen a robbanási ütõhullám nyomásának csillapítását eredményezõ
épületszerkezetek, mûtárgyak, domborzat, erdõ
az olyan vasbeton-építmény esetében, amelynek falai, födéme és ajtaja a robbanási
nyomásnak ellenáll,
az olyan föld alatti építmény esetében, amelybõl a robbanás nem képes kitörni
a földfelszín fölé,
a várható robbanásnak ellenálló vasbetonfal esetében, az árnyékolt irányban, ha
a robbanás a vasbetonfal közelében következhet be,
legalább 50 m szélességû, átláthatatlan, sûrû erdõs sáv esetében, az erdõs sáv irányában,
két védõsánc esetében, amelynek koronatávolsága nem kisebb a két védõsánc átlagos
koronamagasságának kétszeresénél,
két vasbeton védõfal esetében, amelyek egymástól való távolsága nem kisebb a két
védõfal magasságának középértékénél,
az olyan domborzat esetében, amelynek dombmagassága és térbeli elhelyezkedése
a védõsáncéval egyenértékû, és a talajhullámok ismétlõdnek,
védõsáncon átvezetõ alagút két töréssel (a hosszától és a keresztmetszetétõl függõen),
két vasbeton védõfal esetében, amelyek 1 m-nél nagyobb, de magasságuk
középértékénél kisebb távolságra vannak egymástól,
egyszeres védõsánc vagy vasbeton védõfal esetében, amely akár a veszélyes, vagy akár
a védendõ építmény közelében van,
az olyan domborzat esetében, amelynek dombmagassága és térbeli elhelyezkedése
a védõsáncéval egyenértékû,
az olyan sûrû erdõs sáv esetében, amelyen keresztül a lombnélküli idõszakban sem
látható a védendõ építmény,
a 45°-nál kisebb dõlésszögû, egyszeres védõsánc esetében,
védõsáncon átvezetõ alagút egy töréssel (a hosszától és a keresztmetszetétõl függõen),
a 30°-nál kisebb dõlésszögû, egyszeres védõsánc esetében,
olyan fal esetében, amely a robbanástól várhatóan lerombolódik,
védõsáncon átvezetõ alagút, törés nélkül (a hosszától és a keresztmetszetétõl függõen),
a robbanás kifúvási irányában (különösen. falon levõ nyílás, ajtó, ablak irányában), ha
a kifúvás irányában nincs védõsánc, vagy vasbeton védõfal,
a kifúvófal és kifúvó födém esetében.
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2. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A CE-jelölés
1. A CE-jelölés a „CE” kezdõbetûknek a következõ formában, legalább 5 mm-es nagyságban való feltüntetését jelenti:

2. A jelölés nagyítása vagy kicsinyítése során a fenti rajz arányait meg kell tartani.
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3. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
1. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK GYÁRTÁSÁHOZ
A kérelmet benyújtó vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A gyártás és a pirotechnikai termékek, illetve robbanóanyagok tárolásának helye (település, utca, házszám vagy
helyrajzi szám):

Az építésügyi hatósági engedély adatai:
Az engedély száma:
A kiadó hatóság megnevezése:
Az engedély kiadásának ideje:
Az engedély érvényességének ideje:
Gyártani kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód):

Kísérleti- ellenõrzõ vizsgálat, illetve bemutató terület címe (kilövõtér vagy laboratórium megjelölése):

Az objektum tervezett õrzésvédelmi intézkedései:

A gyártásért felelõs pirotechnikus adatai:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Benyújtás dátuma:

A kérelmet benyújtó cégszerû aláírása
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2. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSÉHEZ
A kérelmet benyújtó vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A megsemmisítési tevékenység folytatásának helye, címe:
A pirotechnikai termékek, illetve robbanóanyagok tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám):
Az építésügyi hatósági engedély adatai:
Az engedély száma:
A kiadó hatóság megnevezése:
Az engedély kiadásának ideje:
Az engedély érvényességének ideje:
Megsemmisíteni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód):

Az objektum tervezett õrzésvédelmi intézkedései:

A megsemmisítésért felelõs pirotechnikus adatai:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A kérelmet benyújtó cégszerû aláírása
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3. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK ÖNÁLLÓ VIZSGÁLATÁHOZ
A kérelmet benyújtó vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
Vizsgálati tevékenység folytatásának helye, címe (kilövõtér, laboratórium megjelölése):

A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám):

Az építésügyi hatósági engedély adatai:
Az engedély száma:
A kiadó hatóság megnevezése:
Az engedély kiadásának ideje:
Az engedély érvényességének ideje:
Vizsgálni kívánt pirotechnikai termékek (osztály):

Az objektum tervezett õrzésvédelmi intézkedései:

A vizsgálatért felelõs pirotechnikus adatai:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A kérelmet benyújtó cégszerû aláírása
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4. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ
A kérelmet benyújtó vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A forgalmazás pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma):

Forgalmazás idõtartama:
A tárolás pontos helye:
Tárolási engedély száma:
Engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Engedély kiadásának ideje:
Engedély érvényességének ideje:
Forgalmazni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód):

Tervezett biztonsági intézkedések:

Forgalmazásért felelõs pirotechnikus(ok):
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A kérelmet benyújtó cégszerû aláírása
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5. BEJELENTÉS PIROTECHNIKAI TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ
A bejelentést tevõ vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A forgalmazás pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma):

A forgalmazás idõtartama:
A tárolás pontos helye:
Tárolási engedély száma:
Engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Engedély kiadásának ideje:
Engedély érvényességének ideje:
Forgalmazni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód):

Tervezett biztonsági intézkedések:

Forgalmazásért felelõs pirotechnikus(ok):
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A bejelentést tevõ cégszerû aláírása
A fenti bejelentést a rendõrség részérõl tudomásul vettem.
Iktatási szám:
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6. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK KIÁLLÍTÁSÁHOZ
A kiállítást végzõ vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
elérhetõsége:
A kiállítás pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám):

A kiállítás idõtartama:
Kiállításra tervezett pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód):
megnevezés, kaliber:

osztály:

mennyiség:

összegzett nettó
hatóanyag-tartalom:

Tervezett biztonsági intézkedések:

Felelõs pirotechnikus adatai:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A kiállítást végzõ cégszerû aláírása
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7. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK TÁROLÁSÁHOZ
A kérelmet benyújtó vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A tárolásra szolgáló létesítmény pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám):

A tárolóhely típusa (raktárépület, raktárhelyiség, kézi tároló, ideiglenes tárolóhely):
Hol történik a tárolás (épületben vagy konténerben):
Épületben lévõ tároló esetén az építésügyi hatósági engedély adatai:
Az engedély száma:
A kiadó hatóság megnevezése:
Az engedély kiadásának ideje:
Az engedély érvényességének ideje:
Ideiglenes tárolóhely esetén a tárolás idõtartama:
Tárolni kívánt pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód):
megnevezés, kaliber:

osztály:

mennyiség:

összegzett nettó
hatóanyag-tartalom:

A kérelmet benyújtó által meghatározott tárolási norma:
Tervezett biztonsági intézkedések:

A tárolásért felelõs pirotechnikus adatai:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A kérelmet benyújtó cégszerû aláírása
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8. ENGEDÉLYKÉRELEM PIROTECHNIKAI TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ
A kérelmet benyújtó vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A felhasználás helyszíne:

A felhasználás ideje:

év

Tûzijáték várható idõtartama:

hónap

nap

óra között

perc

Rendezvény jellege:
Felhasználásért felelõs pirotechnikus:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
A pirotechnikai termékek szerelésében, mûködtetésében közremûködõ nagykorú személyek (segítõk):
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
A helyszínre szállítás módja (gépjármû típusa, rendszáma), továbbá a szállítás kiinduló és célállomása, útvonala,
a tervezett indulási és érkezési idõ:

Tervezett biztonsági intézkedések:

Felhasználásra kerülõ pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód):
megnevezés, kaliber:

osztály:

mennyiség:

összegzett nettó
hatóanyag-tartalom:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A kérelmet benyújtó cégszerû aláírása
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9. BEJELENTÉS PIROTECHNIKAI TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ
A bejelentést tevõ vállalkozás neve:
címe (székhelye, telephelye):
adószáma:
elérhetõsége:
A felhasználás helyszíne:

A felhasználás ideje:

év

hónap

Tûzijáték várható idõtartama:

nap

óra között

perc

Rendezvény jellege:
Felhasználásért felelõs pirotechnikus:
Név (születési név):
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Állampolgárság:
Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma:
Pirotechnikai végzettség megnevezése:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje:
Felhasználásra kerülõ pirotechnikai termékek:
megnevezés, kaliber:

osztály (csak 1., 2. és 3.
lehet):

mennyiség:

összegzett nettó
hatóanyag-tartalom:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtás dátuma:
A bejelentést tevõ cégszerû aláírása
A fenti bejelentést a rendõrség részérõl tudomásul vettem.
Iktatási szám:
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4. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A polgári célú pirotechnikai termékek felhasználásával, valamint a felhasználáshoz szükséges
segédeszközök használatával kapcsolatos biztonsági szabályzatról
1. Általános rendelkezések
1.1.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

1.4.

A polgári célú pirotechnikai termékek felhasználásával, valamint a felhasználáshoz szükséges segédeszközök
használatával kapcsolatos biztonsági szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat kell alkalmazni
a pirotechnikai termék felhasználása során.
Nem kell a Szabályzatban foglaltakat alkalmazni
a szabadon birtokolható és az egyéb pirotechnikai termékek felhasználása, valamint
a pirotechnikai termékek gyártása, megsemmisítése és raktározása során.
E rendelet alkalmazásában felelõs pirotechnikus az a pirotechnikus szakképesítéssel rendelkezõ személy, aki
a pirotechnikai termék felhasználásáért felel, és a pirotechnikai termék felhasználásában részt vevõ személyekért
felelõsséget vállal.
A pirotechnikus a tevékenysége során felelõsségteljes magatartást köteles tanúsítani, és a pirotechnikai termék
felhasználását nem kezdheti meg, illetve nem végezheti tudatmódosító szer (alkohol, gyógyszer, élénkítõ vagy bódító
hatású anyagok) által befolyásolt állapotban.

2. Pirotechnikai tevékenység elõkészítése
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

A pirotechnikai tevékenység helyének kiválasztásánál – a megrendelõ által megjelölt helyszín bejárását követõen –
a felelõs pirotechnikus dönti el, milyen típusú pirotechnikai terméket, és az egyes típusokból mennyit használ
a tevékenysége során, valamint, hogy hol legyen a pirotechnikai termék telepítésének helye (a továbbiakban:
mûködtetés helye).
A helyszín bejárása során fel kell mérni a területen lévõ és a tevékenység idõpontjában ideiglenesen felállított
mûtárgyak elhelyezkedését, a közönség elhelyezkedését és lehetséges mozgásait, a jármûvek elhelyezkedését, és
azok mozgásának lehetõségét, a tevékenységet befolyásoló idõjárási viszonyok lehetséges hatásait, a területen lévõ
potenciális veszélyforrások elhelyezkedését, a felhasználni tervezett pirotechnikai termékek esetleges hibás
mûködésének lehetséges következményeit, és azok elleni védekezési módokat. Figyelembe kell venni a mûködtetni
tervezett pirotechnikai termék védõterületét és a telepítési hely statikai állapotát is.
A pirotechnikus a megrendelõvel közli az általa kijelölt lezárandó terület (a továbbiakban: ellenõrzött terület) határait,
a közönség várható elhelyezkedését, a lehetséges gyülekezés, eltávozás, tájékoztatás, a veszélyhelyzeti kiürítés
feltételeit, és közösen – megegyezésük szerint – gondoskodnak arról, hogy a lezárandó területen lehetõleg ne legyen
potenciális veszélyforrás.
A helyszínt úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termék védõterületén belül potenciális
veszélyforrás ne legyen.
Amikor a telepítés és a mûködtetés nem egy napon kerül lebonyolításra, a telepítés kezdete és a termékek élesítése
közötti idõszakra a felelõs pirotechnikus a mûködtetési területnél kisebb lezárandó területet is meghatározhat. Ez
esetben a telepítés kezdetétõl a lezárt terület folyamatos õrzésérõl gondoskodni kell.
A felhasználási engedély beszerzését, illetve a felhasználással kapcsolatos bejelentés megtételét követõen a felelõs
pirotechnikus a megrendelõvel, illetve a tevékenység helye szerint illetékes rendõrkapitánysággal egyeztetve
gondoskodik az esetleges útlezárás, forgalomelterelés, biztonsági õrzés-védelem, hajózási tilalom megvalósításáról,
és veszélyhelyzet esetében a tûzijáték leállításáról, ha ezt a pirotechnikai tevékenység kivitelezése igényli, illetve, ha
a területileg illetékes hatóságok követelményként elõírták.
A pirotechnikusnak – tíz percnél hosszabb tûzijáték esetében – el kell készítenie a látványtervet, valamint elektromos
indítás esetében az áramköri és bekötési tervet, és számolással meg kell határozni az egyes áramkörök indító
áramszükségletét.

3. Pirotechnikai termékek beszerzése, elõkészítése, telepítése, mûködtetése és teendõk rendkívüli
eseménynél
3.1.

Pirotechnikai termék vásárlásánál mindig ellenõrizni kell a megvásárolt termék épségét, valamint
felhasználhatóságának a címkén feltüntetett idõtartamát. Sérült, lejárt felhasználhatósági idejû terméket nem szabad
felhasználni.
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.
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A pirotechnikai termék mûködési paramétereirõl a termék forgalmazójától felvilágosítást kell kérni. Ismeretlen
mûködésû, vagy e rendeletnek megfelelõ tanúsítással nem rendelkezõ pirotechnikai terméket nem szabad
felhasználni.
A pirotechnikai termék tárolásánál a környezeti tûz oltására alkalmas, megfelelõségi tanúsítvánnyal és karbantartást
igazoló címkével rendelkezõ tûzoltó eszközt kell készenlétben tartani.
A pirotechnikai terméket és a felhasználásához szükséges eszközöket elõ lehet készíteni a felhasználás helyén. Ha
a pirotechnikai tevékenységet végzõ vállalkozás telephelyén történik az elõkészítõ szerelés, akkor szerelõ területet kell
kialakítani az elõkészített pirotechnikai terméket a telephelyrõl a felhasználás helyére csak a veszélyes áruk szállítására
vonatkozó jogszabályok elõírásainak betartásával lehet szállítani. Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyet tilos
szerelõ területnek igénybe venni, ha ott pirotechnikai terméket tárolnak.
A szerelési tevékenység esetében kizárólag a munkavégzéshez szükséges anyagokat lehet a helyszínen tartani.
A szerelési tevékenységet olyan ruhában és eszközökkel kell végezni, amelyek elektrosztatikusan nem töltõdnek fel.
Ha szükséges, védõkesztyût, illetve védõszemüveget kell használni.
A szerelési tevékenység közben idegen személy nem tartózkodhat a szerelési területen. A szerelõ területet
folyamatosan tisztán kell tartani, a kiszóródott vagy hulladékká vált pirotechnikai anyagot, robbanóanyagot, illetve
pirotechnikai elegyet külön tároló edénybe kell gyûjteni. Szerelés közben gyújtóforrást (nyílt lángot, nagy hõt vagy
szikrát adó eszközt) a szerelõ területen tartani és használni tilos.
A pirotechnikai termék elõkészítési megbontására, vágására csak olyan eszközök használhatók, amelyek
elektrosztatikusan nem töltõdnek és szikrát nem képeznek. Pirotechnikai elegyet tartalmazó termék vágására éles
vágóéllel rendelkezõ vágószerszámot vagy ollót lehet használni.
Az elõkészítés során ellenõrizni kell a segéd pirotechnikai termékek és a segédeszközök meglétét, és minõségét.
A vetõcsõbõl mûködtethetõ pirotechnikai terméket megfelelõ vetõcsõbe kell helyezni. A pirotechnikai terméket csak
úgy szabad a vetõcsõbe helyezni, hogy a lökõtöltet a csõfar irányában legyen. A pirotechnikai termék kerül a vetõcsõ
aljára, kivéve, ha a termék használati és kezelési útmutatója vagy mûszaki leírása ettõl eltérõ használati módot
engedélyez vagy ír elõ.
Beltéri pirotechnikai termék felhasználása alkalmával a védõterületen belül csak igazolt, megfelelõen lángmentesített
díszlet, anyag helyezhetõ el.
Beltéri pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése elõtt az épület tulajdonosának vagy bérlõjének meg kell
gyõzõdnie a rendelkezésre álló tûzvédelmi berendezések mûködõképességének feltételeirõl, különös tekintettel
a beépített oltóberendezésekre, záporberendezésekre, és fali tûzcsapokra. Nem megfelelõ tûzvédelmi berendezés
esetében tilos a pirotechnikai termék felhasználása.
Beltéri pirotechnikai termék felhasználásának végrehajtása elõtt a helyi sajátosságokról a létesítmény vezetõje
tájékoztatja a felelõs pirotechnikust, illetve a pirotechnikai termék felhasználóját, míg a felelõs pirotechnikus, illetve
a pirotechnikai termék felhasználója a szükséges magatartásra kioktatja a közremûködõket, illetve
a rendezvényszervezõt. Az oktatás végrehajtását írásban rögzíteni kell.
A telepítés megkezdése elõtt a felelõs pirotechnikus tûzvédelmi szempontból átvizsgálja a helyszínt. Ha potenciális
veszélyforrást talál, a rendezõ szervekkel közösen gondoskodik a veszélyforrás megszüntetésérõl, vagy tûz elleni
védelmérõl.
Az ellenõrzött területen az építmények tetõzetét elõzetesen át kell vizsgálni, a nyílásokat le kell zárni, vagy nem éghetõ
anyaggal le kell fedni.
A felelõs pirotechnikus az ellenõrzött területen bárhol elhelyezheti a mûködtetés helyét, ha a helyszínbejáráson még
nem tapasztalt körülmények lépnek fel, amelyek növelik a pirotechnikai termék felhasználásának kockázatát.
A felhasználási engedélyhez, illetve a bejelentéshez csatolt helyszínrajzon bejelölt felhasználási terület megnövelhetõ,
ha ez a tevékenység biztonságát fokozza. A változtatásról a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányságot még a felhasználás megkezdése elõtt értesíteni kell.
A felelõs pirotechnikus a telepítést az ellenõrzött terület kijelölésével, lezárásával vagy elkerítésével kezdi. Ha
a területet kerítés, fal vagy más egyéb természetes akadály határolja, a lezárás, illetve az elkerítés elhagyható.
A pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése elõtt tizenkét órával a kordon távolságaként a kilövõ helytõl
minimálisan annyit kell hagyni, mint a felhasznált pirotechnikai termékek legnagyobb védõterülete. Ha a telepítés
megkezdése és a pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése között több mint tizenkét óra telik el, a telepítés
megkezdése és a pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése elõtti 12. óra közötti idõszakra a felelõs
pirotechnikus állapítja meg a kordon távolságát. Ez esetben a telepítés kezdetétõl a lezárt terület folyamatos õrzésérõl
gondoskodni kell.
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A pirotechnikai termék telepítését megelõzõen az ellenõrzött területre a környezeti tûz oltásához szükséges számú és
típusú tûzoltó készüléket – könnyen hozzáférhetõ módon – ki kell készíteni, továbbá biztosítani kell a tûzjelzés
lehetõségét. A tûzvédelmi szakhatóság az engedélyben rögzítheti a tûzjelzési és tûzoltási feltételeket.
A pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése elõtt 2–12 órával a tevékenység területe szerint illetékes
tûzoltóság közvetlen, vagy a tûzoltóság központi hívószámán a tevékenység megkezdésérõl tájékoztatni kell
a mûködési terület szerint illetékes tûzoltóság ügyeletét.
A telepítés során a pirotechnikai terméket – a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutató vagy mûszaki leírás
figyelembevételével – elmozdulás-mentesen kell rögzíteni. Elektromos indítás esetében csak a telepítést követõen
szabad az indító vezetéket kiépíteni. Ha a töltés a helyszínen történik, a 3.1.–3.9. pontban foglaltak szerint el kell
végezni az élesítést és a töltést, majd ezt követõen kell az indító vezetéket kihúzni, vagy a tûzi késleltetõ rendszert
kiépíteni. Nagy kiterjedésû telepítésnél idõben párhuzamosan is történhet a telepítés, a töltés, a vezetékezés és
a késleltetõ rendszer kiépítése.
A felelõs pirotechnikus a pirotechnikai terméket átlátható rendben, és egymástól olyan távolságra helyezi ki, vagy
olyan elválasztó anyagot, szerkezetet alkalmaz, hogy lehetõleg hibás mûködés esetében se okozzanak kárt a többi
pirotechnikai termékben, vagy mûködtessék el azokat. Kézi indításnál a pirotechnikai termékek között biztonságos
közlekedõ utat kell hagyni, amelynek szélessége legalább 0,9 m.
Vetõcsövet, római gyertyát úgy kell kalodában elhelyezni, hogy még ferde kilövési állásban se tudjon elfordulni,
felborulni. A kalodába – ha a látványterv kifejezetten ettõl nem tér el – a vetõcsövet, római gyertyát úgy kell kötegelni,
hogy a kötegelés szimmetrikus alakzatot adjon.
Telepítéskor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen. A nézõk felett átlõni, vagy az ellenõrzött
területen mûködési tartományon belül a nézõk irányába lõni tilos.
A kilövés irányát és szögét – az adott idõjárási viszonyoknak megfelelõen – úgy kell megválasztani, hogy a visszahulló
anyagok a környezetet ne veszélyeztessék.
Az elektromos indító hálózatot mindig a pirotechnikai terméktõl az áramforrás irányába kell szerelni. Az indító hálózat
kiépítése után lehet csak csatlakoztatni az indító gépet.
A telepítés megkezdésétõl kezdve állandó felügyeletet kell tartani.
A telepített pirotechnikai terméket védeni kell az idõjárás káros hatásaitól. Ha olyan megoldás kerül alkalmazásra, amit
a kirepülõ eszköz átüt, vagy a pirotechnikai eszköz mûködését nem befolyásolja, azt nem szükséges eltávolítani. Egyéb
esetekben a védõeszközt a felelõs pirotechnikus az indítás elõtt eltávolítja.
A vetõcsöveket csoportosan csak úgy lehet ellátni védõfóliával, hogy csak az egy idõben mûködtetett eszközök
lehetnek egy védõfólia alatt, egyébként csak egyedi védelem alkalmazható. A gyárilag kötegelve szerelt pirotechnikai
terméket egybe lehet fóliázni.
A gyújtószikra-érzékeny pirotechnikai terméket nem éghetõ védõfóliával védeni kell az akaratlan mûködés ellen.
Az ellenõrzött területet a felelõs pirotechnikus a telepítés befejezését követõen átvizsgálja, és az esetleges
tûzforrásokat eltávolítja.
A felelõs pirotechnikus az indító áramforrást a terv szerinti mûködtetés megkezdése elõtt 5 perccel csatlakoztatja
az indító áramkörbe. Beépített akkumulátorral, illetve beépített hálózat-ellenõrzõ rendszerrel ellátott indítógépek
esetében a korábbi csatlakoztatás is megengedett.
A pirotechnikai termék felhasználása során az ellenõrzött területen az indítást végzõ személyzet kivételével más
személy nem tartózkodhat. Az indítás elõtt az indítást végzõ pirotechnikus meggyõzõdik arról, hogy illetéktelen
személy nem tartózkodik a felhasználási területen.
Ha a pirotechnikai termék felhasználása közben bármilyen okból illetéktelen személy hatol be az ellenõrzött területre,
a felhasználást a felelõs pirotechnikus – ha ez lehetséges – leállítja, és addig nem folytatja, amíg az illetéktelen
behatoló a területet el nem hagyta.
A felelõs pirotechnikus a felhasználás során folyamatosan figyeli az indító eszközök állapotát, és ha az eszközök
bármilyen okból eldõlnek vagy megsérülnek, az indítást a hiba elhárításáig szünetelteti.
Az indítást végzõ pirotechnikus folyamatosan figyelemmel kíséri a pirotechnikai termékek mûködését, és ha
rendellenességet tapasztal, az indítást a hiba elhárításáig szünetelteti.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett narancs vagy piros riasztási fokozat esetében, illetve erõs szélben
(a széliránytól függetlenül, ha a szél sebessége a kilövés irányától a pirotechnikai terméket a védõterületén kívülre
eltéríti) a pirotechnikai termék felhasználásának lebonyolítását a felelõs pirotechnikus elhalasztja, vagy ha már
elkezdték, úgy a mûködtetést – ha ez lehetséges – leállítja.
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3.36.
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Ha a felelõs pirotechnikus a mûködtetés során a közbiztonságra veszélyt észlel, – ha ez lehetséges – leállítja
pirotechnikai termékek további felhasználását.
Tûz esetében – a készenlétben tartott tûzoltó készülékkel – a felelõs pirotechnikus azonnal megkezdi az oltást, és
értesíti a mûködtetés helye szerint illetékes tûzoltóságot. Rendzavarás esetében a felelõs pirotechnikus a mûködtetés
helye szerint illetékes rendõrkapitányságot értesíti.

4. Segéd pirotechnikai termékek használata
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
4.6.
4.7.

Az elektromos indítás szerelése elõtt a pirotechnikus ellenõrzi az izzógyújtó állapotát. Ha a gyújtófej vagy a vezeték
sérült, az izzógyújtót nem szabad használni.
Az elektromos gyújtót a pirotechnikai eszközhöz úgy kell csatlakoztatni, hogy szállítás, mûködtetés közben stabilan
maradjon az eszközben, és az izzógyújtó feje ne sérüljön.
Az izzógyújtó vezetékét minden esetben rögzíteni kell, és az izzógyújtó végeit a bekötésig rövidre kell zárni abban
az esetben, ha a vezetékvégek már lecsupaszításra kerültek.
A hálózat méréséhez csak olyan ellenállásmérõ használható, amelynek mérõáram-maximuma a felhasznált izzógyújtó
kóboráram biztonsági értékének a fele.
A kézi indításnál az elõkészítés során a felelõs pirotechnikus ellenõrzi a gyárilag szerelt eszközök késleltetõinek
meglétét, szükség szerint pótolja azokat.
Gyújtózsinór, stopin szál vagy gyújtószál vágására olyan eszközt, amelynek vágóélei egymásra zárnak, tilos használni.
A gyújtózsinórral, stopin szállal vagy gyújtószállal összefûzött terméknél az egész gyújtóláncot védeni kell az akaratlan
indítás ellen. Gyújtózsinór esetében toldás, átkötés csak a mûködés irányában végezhetõ.

5. Segédeszközök használata
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

A pirotechnikai termék felhasználásának tervezése során a pirotechnikus dönti el, hogy milyen indítási módot választ
a végrehajtáshoz. Az indítás módja lehet kézi, elektromos vagy ezek kombinációja.
Indító vezeték kiépítésénél számítással meg kell határozni az indító vezeték keresztmetszetét. A számítással
megállapított szükséges legkisebb keresztmetszetnél kisebb keresztmetszetû vezeték nem használható az indításhoz.
Az indító vezetékek hálózata kiépítésének átláthatónak, rendezettnek kell lennie, a vezetékek keresztezõdését el kell
kerülni. Az indító vezetékeknek olyan hosszúaknak kell lenniük, hogy az indítást végzõ pirotechnikus hibás termék
mûködése esetén se legyen veszélyeztetve. Az indító vezetékeket védeni kell az égési sérülések ellen.
Indító gép lehet minden olyan eszköz, amellyel biztonságosan lehet az indító áramkörbe csatlakoztatni az indítani
kívánt pirotechnikai terméket. Bármely eszköz alkalmas, ha csak akkor és csak azt a terméket indítja, amit
a pirotechnikus eltervezett. Bizonytalan indító impulzusokat adó, illetve mûszakilag hibás indító eszközt nem szabad
használni.
Kettõnél több áramkört olyan indító berendezéssel szabad mûködtetni, amely az alábbi feltételeknek megfelel:
az áramköri mûködtetõ elektromos kapcsolók megfelelnek a tápforrás feszültségének,
beépített hálózatellenõrzõ áramköre (ha van ilyen) nem enged át 5 mA-nál nagyobb áramot,
az indító berendezés kivehetõ kulcsos fõkapcsolóval rendelkezik,
kézi mûködtetés esetében a nyomógombok kialakítása megakadályozza az akaratlan indítást,
rendelkezik vészkapcsolóval, és
rádió adó-vevõs berendezés esetében rendelkezik zavarvédelemmel.
Rádió adó-vevõs berendezés esetében meg kell határozni a biztonságos maximális hatótávolságot szabad térben.
Vetõcsõnek lehet használni fémbõl, papírból, mûanyagból, illetve kompozit anyagból készült csövet, amelynek
szilárdsága a lövéskor fellépõ erõhatásokat maradandó deformáció nélkül elviseli. Rendellenes mûködés esetében
a fémbõl készült vetõcsõnek repeszképzõdés nélkül kell elviselnie az igénybevételt, a nem fémbõl készült vetõcsõ
pedig csõbontás esetében jellemzõen nem képezhet repeszt.
A csõ egyik végét le kell zárni. A fenékdugó készülhet a csõ anyagából vagy egyéb anyagból. A fenékdugót a csõhöz
szilárdan kell rögzíteni, akár hegesztéssel, ragasztással vagy csavarozással, illetve ezek kombinációjával. A rögzítés
módját úgy kell megválasztani, hogy a fenékdugó a lövés után is szilárdan a helyén maradjon.
Vetõcsõnek csak olyan csõ használható, amelynek belsõ hossza legalább a csõ átmérõjének hatszorosa. Ennél
rövidebb csõ csak a védõterület kiterjedésénél nagyobb felületû víz felett alkalmazható. A csõ belsõ átmérõje nem
lehet nagyobb a pirotechnikai termék névleges átmérõjénél. A csõ falvastagságának a lövés során fellépõ erõket
mechanikai sérülés nélkül el kell viselnie.
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A vetõcsövet minden töltés elõtt ellenõrizni kell. Kizárólag tiszta, repedésmentes, ép állapotú, és a helyén lévõ
fenékdugóval ellátott vetõcsõ tölthetõ be. A töltés során szikramentes anyagból készült töltõ rúddal kell a csõ fenekére
illeszteni a pirotechnikai terméket.
Rátett töltet alkalmazása tilos.
A vetõcsõre vonatkozó elõírások megváltoztathatók, ha egy adott termék használati és kezelési útmutatója vagy
mûszaki leírása a fentiektõl eltérõ használati módot engedélyez vagy ír elõ.
A vetõcsövet kilövéskor rögzíteni kell, hogy a kilövés során keletkezõ rezgések ne tudják azt eldönteni.
A kaloda anyaga lehet fa, fém vagy mûanyag. A felhasznált anyag szilárdságának és a kaloda kialakítása milyenségének
olyannak kell lennie, hogy egy hibás mûködés során bekövetkezõ csõrobbanásnál a benne lévõ csöveket ne engedje
szétszóródni, és a kaloda anyagából se képzõdjenek repeszek.
A kalodának a vetõcsövet a vetõcsõ hosszának legalább két pontján kell rögzítenie.
A rakétákhoz való tartó elemeket úgy kell kialakítani, hogy a rakétákat egyenként lehessen mûködtetni, és
a vezetõpálcát teljes hosszában megvezessék.
A római gyertyát olyan stabilan kell rögzíteni legalább hosszuknak két pontján, hogy a sorozatos dinamikus
igénybevételt is elmozdulás nélkül elviseljék.

6. Felhasználás utáni eljárás
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

A pirotechnikai termék felhasználásának befejezésével a felelõs pirotechnikus leválasztja az indító gépet az indító
hálózatról.
Az indítás befejezését követõen legalább tíz perc várakozás után lehet megkezdeni a mûködtetõ eszközök
átvizsgálását. Soha sem szabad közvetlenül a vetõcsõ fölé hajolni, csak oldalról nézve szabad vizsgálni az eszközöket.
A felelõs pirotechnikus a felhasználás során indított, de el nem mûködött pirotechnikai terméket összegyûjti,
az eredetileg nem izzógyújtóval szerelt termékrõl az izzógyújtót leszereli, és külön-külön tároló eszközbe teszi.
A felszerelést kizárólag ezt követõen szabad visszabontani. Nagy kiterjedésû telepítés esetében az elkülönülõ részek
visszabontását más részektõl függetlenül is meg lehet kezdeni.
A felelõs pirotechnikus az eszközöket, a felhasználási területet és környezetét is átvizsgálja, hogy az esetleg tûz
keletkezését kiváltó parázs, zsarátnok ne maradjon.
A felelõs pirotechnikus a felhasználási terület megtisztítását és ellenõrzését követõen a felhasználási területet határoló
kordont lebontja.
A felelõs pirotechnikus a helyszínt akkor hagyhatja el, ha a felhasználási területet átvizsgálta, és azt rendben levõnek
találta. A távozás idõpontját az engedélyen fel kell jegyezni.
A pirotechnikai termék felhasználása során keletkezõ hulladék pirotechnikai anyagot a felelõs pirotechnikus
összegyûjti, és átadja egy olyan vállalkozásnak, amely jogosult annak megsemmisítésére.
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5. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A tárolóhelyek tartó- és szakipari szerkezeteire vonatkozó tûzállósági követelmények

Szerkezet megnevezése

Teherhordó pillérek

Tûzvédelmi osztály
Tûzállósági határérték
(perc)

A2 R 60

Teherhordó falak

A2 REI-M 60

Falszerkezetek merevítõ elemei

A2 R 60

Nem teherhordó falak

A1 EI 60

Tûzfalak

A1 REI-M 240

Födémek

A1 REI 60

Teherhordó gerendák

A2 R 60

Tetõfödémek tartószerkezetei

A2 R 60

Tetõfödémek merevítõ szerkezetei

A2 R 60

Nyílásáthidalások

A2 R 60

Fedélszerkezetek

B

Nyílászárók tûzszakasz-határon

A1 EI 60

Tûzgátló csappantyúk tûzszakasz-határon

EI-S 60

Tûzgátló tömítések, kiegészítõk tûzszakasz-határon

EI 60

Menekülési útvonalak szerkezetei
Középfolyosók, zárt oldalfolyosók határoló falszerkezetei

A2 EI 60

Falburkolatok

A2-s1, d0
Bfl-s1

Padlóburkolatok
Hõ- és hangszigetelések menekülési útvonalak határoló szerkezetein belül

A2-s1, d0

Szakipari szerkezetek
Vázkitöltõ falak (külsõ homlokzati falak)

A2 E 30

Válaszfalak

A2 EI 30

Tetõfödémek térelhatároló szerkezetei (60 kg/m2 felülettömegig)

A2 EI 30

Falburkolatok általános helyen

C-s1

Padlóburkolatok általános helyen

Cfl-s1

Felülvilágítók

D-d0

Csapadékvíz elleni szigetelések

D
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6. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Rendõr-fõkapitányság megnevezése

Elõirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

Országos Rendõr-fõkapitányság

10023002-01451715-00000000

2.

Budapesti Rendõr-fõkapitányság

10023002-01451430-00000000

3.

Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság

10024003-01451485-00000000

4.

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság

10025004-01451492-00000000

5.

Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság

10026005-01451502-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság

10027006-01451519-00000000

7.

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

10028007-01451526-00000000

8.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

10029008-01451533-00000000

9.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság

10033001-01451540-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság

10034002-01451557-00000000

11.

Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság

10035003-01451564-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság

10045002-01451612-00000000

13.

Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság

10036004-01451571-00000000

14.

Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

10037005-01451588-00000000

15.

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

10023002-01451478-00000000

16.

Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság

10039007-01451595-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság

10044001-01451605-00000000

18.

Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság

10046003-01451629-00000000

19.

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság

10047004-01451636-00000000

20.

Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság

10048005-01451643-00000000

21.

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

10049006-01451650-00000000
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelete
az egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeleteknek az egyes munkaügyi tárgyú
és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §
(2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a 6. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek
módosítása
1. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem
formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmezõ saját kezûleg írja alá. Ha a cselekvõképes
kérelmezõ írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal
elhelyezésével jelzi. A cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes kérelmezõ írásképtelensége esetén
a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselõ írja alá.”

2. §

Az R1. 18. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az EU Kék Kártya iránti kérelmet az e rendelet 32. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.”

3. §

Az R1. 22/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22/B. § A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása,
meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély,
EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta
rovatot a kérelmezõ saját kezûleg írja alá. Ha a cselekvõképes kérelmezõ írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság
a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvõképtelen vagy korlátozottan
cselekvõképes kérelmezõ írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselõ írja alá.”
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Az R1. 31. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet 29. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(5) E rendelet 1–3., 10–18., 20., 27–28., 32. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi
statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló
311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R1. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
Az R1. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az R1. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az R1. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az R1. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
Az R1. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
Az R1. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
Az R1. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
Az R1. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
Az R1. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
Az R1. 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
Az R1. 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
Az R1. 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
Az R1. 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
Az R1. 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
Az R1. a 31. mellékletét követõen a 20. melléklettel egészül ki.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása
6. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
7. §

8. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R1. 15. §-ban az „Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt a tartózkodási engedélyt, illetve a bevándorolt vagy
letelepedett státuszt visszavonó,” szövegrész helyébe az „Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve
a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó,” szöveg lép.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R2. 5. § (1) bekezdése.
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E rendelet
a) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének
és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja
[1–3. §, 5. §, 7. §, a 20. melléklet];
b) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg [1–3., 6–15., 18–20. melléklet].
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„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: ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ

Az okmány kiállításának jogalapja:
Ƒ keresĘtevékenység folytatása
Ƒ tanulmányok folytatása
Ƒ családtag
Ƒ egyéb
[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre
kell esni!
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota:

A jogosult neve
____________________________________
____________________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
____________________________________
____________________________________
Anyja születési neve
____________________________________
____________________________________
Születési helye
____________________________________
____________________________________
____ év
__ hónap
__ nap
Férfi Ƒ
NĘ: Ƒ
____________________________________
Ƒ NĘtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Elvált

Ƒ Özvegy

II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
21. Nevezze meg okmányának Ƒ úti okmány
típusát:
Ƒ személyazonosító igazolvány
22. Okmányának száma:
_________________
23. Úti okmány típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ Egyéb, éspedig
Az okmány kiállításának helye
24. Ország:
____________________________________
25. Település:
____________________________________
26. Kiállítási ideje:
____ év
__ hónap
__ nap
27. Érvényessége:
____ év
__ hónap
__ nap
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III. Magyarországi lakóhelye
31. Irányítószám:
____
32. Település:
____________________________________ Kerület: __
33. Közterület neve:
____________________________________
34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________________
35. Házszám / Helyrajzi szám:
____________________________________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
Ƒ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Ƒ 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?
Ƒ Igen
Ƒ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetérĘl magam gondoskodom.
42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra,
hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz
vagy paratífusz kórokozóit?
Igen Ƒ
Nem Ƒ
43. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen Ƒ
Nem Ƒ
44. Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
45. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszĦnését követĘen
melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________
_________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmezĘ részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem.
Kelt: .............................................................
Kiadott okmány száma:
A regisztrációs igazolást
átvettem.

...................................................
(aláírás, pecsét)

________________

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Az illetékbélyeg helye:

”
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2. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZė CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI
KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A
LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ
Az okmánykiadás/hosszabbítás
kezdeményezésének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító
hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ
megküldését kéri.

Az adatlap célja:
Ƒ Okmány kiállítása
Ƒ Okmány meghosszabbítása

Arcfénykép

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota:

A jogosult neve
____________________________________
____________________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
____________________________________
____________________________________
Anyja születési neve
____________________________________
____________________________________
Születési helye
____________________________________
____________________________________
____ év
__ hónap
__ nap
Férfi Ƒ
NĘ: Ƒ
____________________________________
Ƒ NĘtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Elvált

Ƒ Özvegy
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II. Úti okmányának adatai
21. Okmányának száma:
_________________
22. Úti okmány típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ 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: ____
LépcsĘház : ____
Emelet: __
Ajtó: __
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
Ƒ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Ƒ 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):
53. Ország:
54. Település:
55. Születési ideje:
56. Neme:
57. Állampolgársága:
58. Rokonsági foka: Ƒ SzülĘ

____________________________________
____________________________________
Születési helye
____________________________________
____________________________________
____ év
__ hónap
__ nap
Férfi Ƒ
NĘ: Ƒ
____________________________________
Ƒ Gyermek
Ƒ Házastárs
͕ Élettárs,
amennyiben
magyar hatóság
vagy az Európai
Unió más
tagállamának
hatósága elĘtt
regisztrált élettársi
kapcsolatot
létesített

Ƒ Egyéb, éspedig abban az
országban, ahonnan
érkeznek - :
Ƒ EGTállampolgár
eltartottja volt
Ƒ EGTállampolgárral egy
háztartásban élt
Ƒ akirĘl súlyos
egészségügyi okból
az EGTállampolgár
személyesen
gondoskodik
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VI. Egyéb adatok
61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra,
hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz
vagy paratífusz kórokozóit?
Igen Ƒ
Nem Ƒ
62. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen Ƒ
Nem Ƒ
64. Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
65. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszĦnését követĘen
melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________
_________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmezĘ részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig tartó
érvényességgel engedélyezem.
Kelt: .............................................................
Kiadott okmány száma:
A tartózkodási kártyát
átvettem.

...................................................
(aláírás, pecsét)
____________________________________

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmezĘ aláírása)
Hosszabbítás esetén az elĘzĘ tartózkodási kártya száma: ..........................
Az illetékbélyeg helye:

II.
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ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZė CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI
KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A
LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ
Az okmánykiadás/hosszabbítás
kezdeményezésének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító
hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ
megküldését kéri.

Az Adatlap célja:
Ƒ Okmány kiállítása
Ƒ Okmány meghosszabbítása

Arcfénykép

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota:

A jogosult neve
____________________________________
____________________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
____________________________________
____________________________________
Anyja születési neve
____________________________________
____________________________________
Születési helye
____________________________________
____________________________________
____ év
__ hónap
__ nap
Férfi Ƒ
NĘ: Ƒ
____________________________________
Ƒ NĘtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Elvált

Ƒ Özvegy
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II. Úti okmányának adatai
21. Okmányának száma:
__________________
22. Úti okmány típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ 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
33. Érvényessége: ____ év

__ hónap

__ hónap

____________________________________
__ nap

__ nap

IV. Magyarországi lakóhelye
41. Irányítószám:
____
42. Település:
____________________________________ Kerület: __
43. Közterület neve:
____________________________________
44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________________
45. Házszám / Helyrajzi szám:
____________________________________
Épület: ____
LépcsĘház : ____
Emelet: __
Ajtó: __
46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
Ƒ Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Ƒ 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 Ƒ
NĘ: Ƒ
57. Rokonsági foka: Ƒ SzülĘ Ƒ Gyermek
Ƒ Házastárs
͕ Élettárs,
amennyiben
magyar hatóság
vagy az Európai
Unió más
tagállamának
hatósága elĘtt
regisztrált élettársi
kapcsolatot
létesített

Ƒ Egyéb, éspedig:
Ƒ
magyar
állampolgár
eltartottja
Ƒ
magyar
állampolgárral
legalább egy éve
egy háztartásban él
Ƒ akirĘl súlyos
egészségügyi okból
a
magyar
állampolgár
személyesen
gondoskodik

VI. Egyéb adatok
61. Amennyiben öneltartó, rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?
Ƒ Igen
Ƒ Nem, az egészbiztosítási szolgáltatások fedezetérĘl magam gondoskodom.
62. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra,
hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz
vagy paratífusz kórokozóit?
Igen Ƒ
Nem Ƒ
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63. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen Ƒ
Nem Ƒ
64. Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
65. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszĦnését követĘen
melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________
_________________________________
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelmezĘ részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig tartó
érvényességgel engedélyezem.
Kelt: .............................................................
Kiadott okmány száma:
A tartózkodási kártyát
átvettem.

...................................................
(aláírás, pecsét)
________________________

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmezĘ aláírása)
Hosszabbítás esetén az elĘzĘ tartózkodási kártya száma: ..........................
Az illetékbélyeg helye:

”
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3. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„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: ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ_ʜ

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító
hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ
megküldését kéri.

Arcfénykép

Az okmány kiállításának jogalapja:
Ƒ EGT-állampolgár
Ƒ EGT-állampolgár családtagja
Ƒ magyar állampolgár családtagja

Az Adatlap célja:
Ƒ Okmány kiállítása
Ƒ Okmány meghosszabbítása

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:
12. Családi állapota:

A jogosult neve
____________________________________
____________________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
____________________________________
____________________________________
Anyja születési neve
____________________________________
____________________________________
Születési helye
____________________________________
____________________________________
____ év
__ hónap
__ nap
Férfi Ƒ
NĘ: Ƒ
____________________________________
Ƒ NĘtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Elvált

Ƒ Özvegy
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II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
21. Nevezze meg
Ƒ úti okmány
okmányának típusát:
Ƒ személyazonosító igazolvány
22. Okmányának száma:
____________________________________
23. Úti okmány típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ 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

33. Érvényessége: ____ év

__ nap

__ 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: ____
LépcsĘház : ____
Emelet: __

Ajtó: __

V. A tartózkodás jogszerĦségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények felsorolása
(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)

Amennyiben magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási
kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a családtag adatai:
46. Családi neve:
47. Utóneve (i):
Születési helye:
48. Ország:
49. Település:
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50. Születési ideje:
év
hó
nap
51. Neme:
52. Állampolgársága:
53. Rokonsági foka:
Ƒ szülĘ
Ƒ gyermek
Ƒ házastárs
͕ Élettárs, amennyiben
magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága elĘtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített
Ƒ egyéb
54. Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
55. Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszĦnését követĘen
melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

Hatóság tölti ki!
A kérelmezĘ részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig
tartó érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: .............................................................
Kiadott okmány száma:
Az állandó tartózkodási
kártyát átvettem.

...................................................
(aláírás, pecsét)

_________________

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmezĘ aláírása)
Hosszabbítás esetén az elĘzĘ állandó tartózkodási kártya száma: ..........................
Az illetékbélyeg helye:

”
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4. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmány cseréje iránti kérelem
Hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ
megküldését kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin
betĦkkel kitölteni!

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmezĘ adatai
1. Családi neve:
______________________________
2. Utóneve(i):
______________________________
3. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
4. Személyazonosító igazolványának ____________________
száma:
Úti okmány száma:
____________________
5. A cserélendĘ tartózkodási jogot igazoló okmány száma:
____________________
6. Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám/Helyrajzi szám:
____________________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
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II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhetĘ!)
Ƒ Családi nevének megváltozását
Ƒ Utóneve megváltozását
Ƒ Neme megváltozását
Ƒ Állampolgársága megváltozását
Ƒ Egyéb változást, éspedig
............................................................................................................................................................
........................
............................................................................................................................................................
........................
Kelt: .................................................
.........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintézĘ aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt:………………………………………..
…………………………………………

PH
aláírás

.........................................................................
(az ügyintézĘ aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

........................................................................
átadó ügyintézĘ aláírás, pecsét

TUDNIVALÓK
- A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell elĘterjeszteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
= 1 db arcfényképet,
= a cserélendĘ tartózkodási jogot igazoló okmányt.
- Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell
mutatni.
- Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékĦ igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.
Az illetékbélyeg helye:

”
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5. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmány pótlása iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését
kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin
betĦkkel kitölteni!

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes
terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmezĘ 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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
7. Bejelentem, hogy a tartózkodási jogot igazoló okmányom
Ƒ Elveszett.
Ƒ Eltulajdonították.
Ƒ Megsemmisült.
Ƒ Megrongálódott.
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Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................
.........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintézĘ aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt:………………………………………..
…………………………………………

PH
aláírás

.........................................................................
(az ügyintézĘ aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

………………………………………
átadó ügyintézĘ aláírás, pecsét
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6. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év
__
hónap
Benyújtott
betétlapok:
„A”: __ db
A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
______
_______________
_______________

Gépi ügyszám: __________

__ nap
Arcfénykép

Adatbevitel dátuma:
____ év

__
hónap

__ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betĦkkel, kézzel vagy géppel,
latin betĦkkel kitölteni!

[A kérelmezĘ (törvényes
képviselĘ)
saját kezĦ aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes
terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. VízumkérĘ személyi adatai
VízumkérĘ neve
______________________________
______________________________
ElĘzĘ 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: Ƒ
NĘ: Ƒ
11. Állampolgársága:
______________________________
Ƒ nemzeti vízum
12.A beutazáshoz felhasználni
Ƒ tartózkodási
Ƒ szezonális
kívánt három hónapot meghaladó
engedély
munkavállalási
tartózkodásra jogosító vízum
átvételére
vízum
típusa:
jogosító vízum
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):

II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye
21. Irányítószám:
________
22. Ország:
______________________________
23. Település:
______________________________
24. Közterület neve:
______________________________
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25. Házszám:
26. Épület, lépcsĘház,
emelet, ajtó:
III. Úti okmány adatai
31. Útlevelének száma:
32. Útlevelének típusa:

___________
____________________

_________
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
Útlevelének kiállítási helye
______________________________
______________________________
____ év
__ hónap
__ nap
____ év
__ hónap
__ nap

33. Ország:
34. Település:
35. Kiállítási ideje:
36. Érvényességi ideje:
IV. Beutazásának célja
Ƒ Látogatás
(Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!)
Ƒ Hivatalos
(Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)
Ƒ KeresĘtevékenység
(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Szezonális munkavállalás
(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Tanulmány
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Kutatás
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Önkéntes tevékenység
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Gyógykezelés
(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
Ƒ Családi együttélés biztosítása
(Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)
Ƒ Egyéb
( Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot.)
Ƒ Nemzeti vízum
( Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot.)
Ƒ EU Kék Kártya megszerzése
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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
______________________________
54. A jogi személyiségĦ meghívó
neve:
______________________________
55. A jogi személyiségĦ meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye)
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmezĘ között:
Ƒ Családi kapcsolat
Ƒ Rokoni kapcsolat
Ƒ Baráti kapcsolat
Ƒ Egyéb, éspedig
_______________
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Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:
57. A meghívólevél sorszáma:
_______
58. A meghívás:
____ év
__ hónap
__ naptól
____ év
__ hónap
__ napig
___ napra vonatkozik.
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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
63. A hivatalos tevékenység jellege:
______________________________
VII. Ha a tartózkodás célja keresĘtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás,
akkor a munkáltató és a munkavállalási engedély adatai
71. A keresĘtevékenység jellege:
Ƒ Foglalkoztatási
jogviszony
72. Munkáltató neve:

Ƒ Önálló
tevékenység

Ƒ Egyéb:
Ƒ Szezonális
munkavállalás
______________________________
______________________________

73. Munkáltató székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
74. Munkaköre:
______________________________
__________ HUF
75. MunkaszerzĘdés szerinti havi
jövedelme:
76. Foglalkoztatás kezdete:
____ év
__ hónap
__ nap
77. Foglalkoztatás vége:
____ év
__ hónap
__ nap
78. Munkavállalási engedély száma:
______________________________
____ év __ hó __ nap
79. Munkavállalási engedély
érvényessége:
______________________________
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:
Ƒ Általános iskolai tanulmányok folytatása
Ƒ Középfokú tanulmányok folytatása
Ƒ FelsĘfokú alapképzés
Ƒ FelsĘfokú szakirányú képzés
Ƒ Tudományos továbbképzés
Ƒ Egyéb, éspedig _______________
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82. Fogadó szervezet, intézmény
neve:

______________________________

______________________________
83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
84. Részesül-e ösztöndíjban?
Ƒ Igen
Ƒ 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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
87. Ha a hallgató vagy tanuló 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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
Ƒ Igen
Ƒ Nem
93. A gyógykezelésen résztvevĘ a kezeléshez szükséges költségeket
befizette-e?
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 élĘ családtag neve
101. Családi neve:
______________________________
102. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ 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:
______________________________
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Ƒ Bevándorolt
Ƒ Letelepedett
Ƒ Menedékes
111. Tartózkodási
jogcíme:
Ƒ Tartózkodási engedéllyel
Ƒ Tartózkodási vízummal
Ƒ Menekültként elismert
rendelkezĘ
rendelkezĘ
112. Rokonság foka:
Ƒ SzülĘ
Ƒ Gyermek
Ƒ Házastárs
113. Lakóhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XI. Tartózkodás egyéb célból
Tartózkodás egyéb céljának indoka:

XII. Nemzeti Vízum
Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
Ƒ Magyar nyelv megĘrzése, ápolása
Ƒ Kulturális, nemzeti önazonosság megĘrzése
Ƒ Államilag elismert közép- vagy felsĘfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal
összefüggĘ ismeretek gyarapítása
Ƒ Családi kapcsolatok erĘsítése
A kérelmezĘt fogadó családtag/egyéb személy
utóneve:
családi neve:
születési utónév:
születési családi név:
születési idĘ:
születési hely (település):
ország:
................. év ................. hó ............. nap
családi kapcsolat:
Ƒ szülĘ Ƒ házastárs Ƒ szülĘ házastársa Ƒ gyámolt Ƒ
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa Ƒ egyéb
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
Ƒ tartózkodási vízum Ƒ tartózkodási engedély Ƒ
bevándorlási engedély Ƒ letelepedési engedély Ƒ
ideiglenes letelepedési engedély Ƒ nemzeti letelepedési
engedély Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ menekültként
elismert

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének
száma:

XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a
foglalkoztatóval kötött elĘzetes megállapodás adatai
72. Foglalkoztató neve:
73. Foglalkoztató székhelye:
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:

______________________________
______________________________
____
____________________
____________________

Kerület: __
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Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
74. Munkaköre:
______________________________
__________ HUF
75. ElĘzetes megállapodás szerinti
havi jövedelme:
76. Foglalkoztatás kezdete:
____ év
__ hónap
__ nap
77. Foglalkoztatás vége:
____ év
__ hónap
__ nap
_____év -_______hó_________nap
78. Képzettséget igazoló okirat kelte
és száma:
________________________

XIV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje
____ év
__ hónap
__ nap
124. Magyarországra érkezésének várható
idĘpontja:
___ nap
125. Magyarországi tartózkodásának tervezett
idĘtartama:
Ƒ Egyszer
Ƒ Többször
126. A vízummal hányszor kíván Magyarországra
beutazni:
XV. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai
Ƒ Igen
Ƒ Nem
131. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan
Magyarországon?
____ év
__ hónap
__ nap
132. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának
kezdete:
133. Itt-tartózkodásának vége:
____ év
__ hónap
__ nap
134. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:
_-__________
XVI. Magyarországi tartózkodásának helye
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVII. Utazásra vonatkozó adatok
151. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:
Ƒ RepülĘ
Ƒ Gépkocsi
Ƒ Vonat
Ƒ Busz
Ƒ Hajó
_____________
Ƒ Egyéb,
éspedig
152. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülĘgéppel utazik és menetjeggyel még nem
rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: ______________________________
153. Menetjegyének érvényessége:
____ év
__ hónap
__ nap
154. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ___________
XVIII. A kérelmezĘ személyével kapcsolatos egyéb adatok
161. Volt-e korábban büntetve?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
162. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, milyen büntetést
róttak ki:
..................................................................................................................................................................
............
..................................................................................................................................................................
............
..................................................................................................................................................................
............
..................................................................................................................................................................
............
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163. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
164. Kiutasították-e korábban Magyarországról?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
165. Ha kiutasították, mikor?
____ év
__ hónap
__ nap
166. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B,
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen Ƒ
Nem Ƒ
167. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó
állapotban van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
168. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és
tartózkodás - elĘttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenĘrzi, és azok hiánya esetén a beutazást
megtagadhatja.
Kelt:
...........................................................................

.................................................................
aláírás

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
Vízumbélyeg betĦjele és
sorszáma:
Vízum kiállításának dátuma:

_Vízum típusa:
_______
_
____ év __ hónap __ nap

Beutazások száma:
Vízumba foglalt tartózkodási
idĘ:
Vízum érvényessége:
Megjegyzés:

__
___ nap

magyarországi
igénylés esetén
az
illetékbélyeg
helye

____ év __ hónap __ nap

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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:

Kiskorú gyermek neve
______________________________
______________________________
ElĘzĘ neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________
Születési helye
______________________________
______________________________
____ év
__ hónap
Férfi: Ƒ
NĘ: Ƒ
______________________________

__ nap

”
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7. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
utónév (útlevél szerint):
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
Ƒ házas
Ƒ elvált

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:
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nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

állampolgársága:
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú
2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. A kérelmezĘt fogadó családtag
utóneve:
családi neve:
születési utónév:

születési családi név:
születési idĘ:
.......... év ........ hó ........ nap
állampolgársága:

születési hely (település):

ország:

családi kapcsolat:
Ƒ szülĘ Ƒ házastárs Ƒ szülĘ házastársa Ƒ gyámolt
Ƒ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa Ƒ egyéb
személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
Ƒ tartózkodási vízum Ƒ tartózkodási engedély Ƒ EU Kék száma:
Kártya Ƒ bevándorlási engedély Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési engedély Ƒ nemzeti
letelepedési engedély Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ
menekültként elismert
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6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
családtag rendelkezésére álló
Ki biztosítja magyarországi
megtakarítás:
megélhetését?

kérelmezĘ rendelkezésére álló
megtakarítás:

Ƒ családtag Ƒ kérelmezĘ
családtag munkáltatója (név, székhely):

családtag havi bruttó jövedelme:

kérelmezĘ munkáltatója (név, székhely):

kérelmezĘ havi bruttó jövedelme:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

vízummal?

2011. évi 98. szám

Milyen közlekedési eszközzel?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem Ƒ igen Ƒ nem
Ƒ igen Ƒ nem
Ƒ igen, összege:
Ƒ nem
8. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonság foka: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonság foka: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonság foka: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
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Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
.....................................................
aláírás

Kelt: ......................................................

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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:
ƒ a családi kapcsolat igazolására
• születési anyakönyvi kivonat
• házassági anyakönyvi kivonat
• örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat
• egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat
ƒ a lakhatás jogcímét igazoló okirat
• tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
• lakásbérleti szerzĘdés
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat
• egyéb okirat
ƒ a megélhetést igazoló okirat
• a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata
• elĘzĘ évi adóhatósági jövedelemigazolás
• munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
• egyéb okirat
ƒ teljes körĦ egészségbiztosítást 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 minĘsül. 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 jogerĘs ítélet kézhezvételétĘl, illetve a halotti anyakönyvi kivonat
kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok
egyidejĦ 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 kérelmezĘ a családi kapcsolatot kizárólag a családi
együttélés céljára szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.
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„A” BETÉTLAP
A kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
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Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

.....................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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8. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem keresĘtevékenység folytatása céljából
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
utónév (útlevél szerint):
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

Ƒ házas
Ƒ elvált

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:
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2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:
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ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi munkáltatója vagy az Ön vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai
székhely címe:
név:
munkavállalási engedély
száma:

munkakör:

érvényessége:
........ év ........ hó ....... nap

önálló vállalkozói, ĘstermelĘi tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységébĘl származó várható jövedelem
összege:

elĘzĘ évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

Ƒ nem

8. KérelmezĘ által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
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név/rokonsági fok:

név/rokonsági fok:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
.....................................................
aláírás

Kelt: ......................................................
Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
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......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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:
ƒ a tartózkodás célját igazoló okirat
• a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló okirat
• alkalmi munkavállalói könyv
• gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítĘ okirata és a
cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat
• egyéni vállalkozó igazolvány
• mezĘgazdasági ĘstermelĘi igazolvány
• munkavállalói engedély
ƒ a lakhatás jogcímét igazoló okirat
• tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
• lakásbérleti szerzĘdés
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat
• egyéb okirat
ƒ a megélhetést igazoló okirat
• elĘzĘ évi adóhatósági (APEH) jövedelemigazolás
• munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
• egyéb okirat
ƒ teljes körĦ egészség biztosítást 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

lépcsĘház:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:

emelet:

ajtó:
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3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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9. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
utónév (útlevél szerint):
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

Ƒ házas
Ƒ elvált
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utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú
2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Fogadó oktatási intézmény adatai
név:

képzés jellege:
Ƒ középfokú képzés Ƒ felsĘfokú
alapképzés Ƒ továbbképzés
Ƒ egyéb képzés

székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
ösztöndíj havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

8. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély

Ƒ nem

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
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név/rokonsági fok:

név/rokonsági fok:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ......................................................
Illetékbélyeg helye:

.....................................................
aláírás
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A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás idĘtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a képzést végzĘ oktatási intézmény felvételi igazolása
= tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= kollégiumi elhelyezésrĘl szóló igazolás
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerzĘdés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körĦ egészségbiztosítást 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 minĘsül. 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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10. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
utónév (útlevél szerint):
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
Állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

Ƒ házas
Ƒ elvált

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:
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2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

•
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ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Fogadó kutatószervezet adatai
név:

székhely címe:
intézményi akkreditációs
lajstromszám:

tevékenységi kör:

érvényessége
........ év ........ hó ....... nap

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységébĘl származó várható jövedelem
összege:

elĘzĘ évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

8. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély

Ƒ nem

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
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név/rokonsági fok:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ......................................................

Illetékbélyeg helye:

.....................................................
aláírás
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A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás idĘtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a tartózkodás célját igazoló okirat
= a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdoni lap-másolat
= lakásbérleti szerzĘdés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést igazoló okirat
= elĘzĘ évi adóhatósági jövedelemigazolás
= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
= egyéb okirat
- teljes körĦ egészségbiztosítást 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

lépcsĘház:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:

emelet:

ajtó:
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3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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11. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

Ƒ házas
Ƒ elvált
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utolsó állandó külföldi lakóhelye:
iskolai végzettsége:

szakképzettsége:

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú
2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok
munkakör:
név:
székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

Ƒ nem
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8. KérelmezĘ által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
születési hely,
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
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Kijelentem, hogy az elĘzĘekben 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 kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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 kérelmezĘ foglalkoztatásáról, képzésérĘl, továbbképzésérĘl
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerzĘdés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
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- a megélhetést igazoló okirat
= a fogadó/küldĘ intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körĦ egészségbiztosítást 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

állampolgársága:
ország:
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házszám:
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közterület neve:

lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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12. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mnitája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

Ƒ házas
Ƒ elvált

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:
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2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:
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ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ 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
utónév:
családi név:
születési utónév:

születési családi név:

születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

rokonsági kapcsolat:

7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

Ƒ nem
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9. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje*
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen
Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az elĘzĘekben 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 kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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 gyógykezelésrĘl
= kísérĘ családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat
- a lakhatás jogcímét igazoló okirat
= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerzĘdés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
- a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat
= banki igazolás
= egyéb okirat
- teljes körĦ egészségbiztosítást 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

állampolgárság:
ország:
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közterület neve:

lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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13. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
utónév (útlevél szerint):
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

Ƒ házas
Ƒ elvált
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utolsó állandó külföldi lakóhelye:
iskolai végzettsége:

Szakképzettsége:

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú
2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
közterület jellege:

házszám:

épület:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. A természetes személy meghívó adatai
családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

születési idĘ:

születési hely (település):

.......... év ........ hó ........ nap
állampolgársága:
Harmadik országbeli állampolgár esetén: bevándorolt,
letelepedett, a Magyar Köztársaság által menekültként
elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási
engedéllyel rendelkezĘ személy.

ország:

hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:
hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:

(A megfelelĘ részt kérjük aláhúzni!)

6. Magyarországi jogi személy meghívó adatai
név:
székhely címe:

hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:
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8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

9. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ nem

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

10. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
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Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
.....................................................
aláírás

Kelt: ......................................................

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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 kérelmezĘ 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
idĘtartamához 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:
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a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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14. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

Ƒ házas
Ƒ elvált

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

26406

MAGYAR KÖZLÖNY

2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

•

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
közterület jellege:

házszám:

épület:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Amennyiben alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye
tanulmányok jellege:
oktatási intézmény neve:
Ƒ alapfokú Ƒ egyéb
székhely címe:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

8. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ bevándorlási engedély

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ egyéb
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név/rokonsági fok:

név/rokonsági fok:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ bevándorlási engedély
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ bevándorlási engedély

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ egyéb
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ egyéb

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ......................................................

Illetékbélyeg helye:

.....................................................
aláírás
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A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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 hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerzĘdés
= 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 körĦ egészségbiztosítást 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.
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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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

állampolgársága

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

közterület jellege:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:

házszám:

épület:
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3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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15. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

BEVÁNDORLÁSI ÉS
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
HIVATAL

Letelepedési kérelem
Gépi ügyszám: _________

A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ 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

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését
kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betĦkkel
kitölteni! A szülei, házastársa(i), gyermekei,
Önnel együtt letelepedni szándékozók és
eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a
megfelelĘ betétlapot kitölteni! A tájékoztató
szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell!
A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
______
Adatbevitel dátuma:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

_________________________
____ év __ hónap __ nap
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Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési engedély Ƒ EK letelepedési engedély
engedély
I. A letelepedési engedélyt kérĘ személyi adatai
KérelmezĘ neve
I/1. Családi neve:
______________________________
I/2. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
I/3. Családi neve:
______________________________
I/4. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
I/5. Családi neve:
______________________________
I/6. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
I/7. Ország:
______________________________
I/8. Település:
______________________________
I/9. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
I/10. Neme:
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
I/11. Állampolgársága:
______________________________
I/12. ElĘzĘ állampolgárságai:
______________________________
______________________________
I/13. További állampolgárságai:
______________________________
I/14. Családi állapota: Ƒ NĘtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Özvegy
Ƒ Elvált
I/15. Nemzetisége (nem kötelezĘ
kitölteni):
______________________________
I/16. Szakképzettsége:
______________________________
I/17. Iskolai
Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ FelsĘfokú
végzettsége:
II. Magyarországra érkezése elĘtti külföldi lakóhelye
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
III. Magyarországra érkezése elĘtt a kérelmezĘ foglalkozása, munkáltatója
III/1. Foglalkozása:
______________________________
III/2. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
III/3. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
IV. Úti okmány adatai
IV/1. Útlevelének száma:
___________
IV/2. Útlevelének típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ 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
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IV/7. A kérelmezĘ útlevelében szereplĘ olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben
nem kérte.
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma
Gyermek neve
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
V. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok
V/1. Megszakítás nélküli jogszerĦ magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
V/2. Kiadott vízumának száma:
_-_______
V/3. Vízumát kiadó hatóság
______________________________
megnevezése:
V/4. Vízumkiadás dátuma:
____év __ hónap __ nap
V/5. Vízum érvényessége:
____év __ hónap __ nap
V/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási
______
engedély száma:
V/7. Tartózkodási engedély kiállításának
____év __ hónap __ nap
idĘpontja:
V/8. Tartózkodási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
V/9. A tartózkodási engedélyt kiadó
hatóság:
______________________________
V/10. A tartózkodási engedély kiállításának
Ƒ Látogatás
Ƒ Hivatalos
Ƒ
célja:
KeresĘtevékenység
Ƒ Önkéntes tevékenység
Ƒ Családi együttélés biztosítása
Ƒ Tanulmány
Ƒ Gyógykezelés
Ƒ Kutatás
Ƒ Egyéb
Ƒ EU Kék
Kártya
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/15. A kérelem benyújtása elĘtti 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 kedvezĘ elbírálását lehetĘvé tevĘ körülmények
Ƒ Családi együttélés biztosítása
(Kérjük töltse ki a VII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok
(Kérjük töltse ki a VIII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ FelmenĘje magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
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VII. A Magyarországon élĘ családtagok adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
VIII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VIII/1. Volt-e magyar állampolgár?
Ƒ Igen Ƒ Nem
VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szĦnt meg?
____év __ hónap __ nap
VIII/3. Magyar állampolgársága megszĦnésének oka?
____________________
VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar
Ƒ Igen Ƒ Nem
állampolgárként?
IX. FelmenĘje magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
IX/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenĘi magyar
Ƒ Igen Ƒ Nem
állampolgárok?
IX/2. Magyar állampolgár felmenĘinek adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:
Ƒ Kereskedelmi szálláshely Ƒ Magánszálláshely
X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ AlbérlĘ
Ƒ BérlĘ
Ƒ Családtag
Ƒ HaszonélvezĘ
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
XI. JövĘbeni magyarországi lakóhelyének a címe
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XII. A jövĘbeni magyarországi lakóhelyének adatai
XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ AlbérlĘ
Ƒ BérlĘ
Ƒ Családtag
Ƒ HaszonélvezĘ
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
XII/2. Szobák száma: _ + _ 1/2
XII/3. Lakás alapterülete:____._ m2
XII/4. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezĘvel együtt): __
XII/5. A kérelmezĘ által kizárólagosan használt szobák
száma: __
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XII/6. Alapterülete: ____._ m2
XII/7. Meddig tartózkodhat lakásban:
Ƒ Határozatlan ideig
Ƒ Határozott ideig, éspedig
____év __ hónap __ nap
XIII. Magyarországi megélhetésének forrása
Ƒ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás
(Kérjük töltse ki a XIV.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Magyarországi vagyon, vagyoni értékĦ jog
(Kérjük töltse ki a XV.
kérdéscsoportot!)
Ƒ KeresĘtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre
(Kérjük töltse ki a XVI.
irányuló egyéb jogviszony)
kérdéscsoportot!)
Ƒ Egyéb keresĘ tevékenység
(Kérjük töltse ki a XVII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ KülföldrĘl folyósított nyugdíj, járadék
(Kérjük töltse ki a XVIII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Magyarországon élĘ családtagja biztosítja
(Kérjük töltse ki a XIX.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Egyéb, éspedig

XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani
XIV/1. Számlát vezetĘ pénzintézet
___________________________________
neve:
XIV/2. Bankszámlaszáma:
___________________________________
XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
___
_______________
___
_______________
___
_______________
___
XIV/5. Számlát vezetĘ pénzintézet
___________________________________
neve:
XIV/6. Bankszámlaszáma:
___________________________________
XIV/7. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/8. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
___
_______________
___
_______________
___
_______________
___
XIV/11. Számlát vezetĘ 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 értékĦ jogából kívánja biztosítani
XV/1. Vagyon, vagyoni érték
___________________________________
megnevezése:
___________________________________
XV/2. Becsült forgalmi értéke:
______________ HUF
XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:
__________________________
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XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI. Ha megélhetése keresĘ tevékenységbĘl (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból) biztosított
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:
XVI/1. A kérelem benyújtását megelĘzĘ évben az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján
munkavégzésbĘl származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF
XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi
nettó jövedelme: ______________ HUF
Az elĘzĘ naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettĘ:
XVI/3. Munkáltató neve:
___________________________________
___________________________________
XVI/4. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
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: ____
LépcsĘház: ____
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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/13. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye
nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
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Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
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 elĘzĘ 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:
_________________________
_________________________
XVI/22. ElĘzĘ munkavállalási engedély száma:
_________________________
XVI/23. Munkavállalási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
XVI/24. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:
_________________________
_________________________
XVII. Ha megélhetése egyéb keresĘ tevékenységbĘl (pl. vállalkozói tevékenységbĘl) biztosított
XVII/1. JövedelemszerzĘ tevékenység végzésének jellege:
Ƒ Egyéni vállalkozóként
Ƒ Gazdasági társaság
tulajdonosaként/vezetĘ tisztségviselĘjeként
Ƒ 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: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVII/4. Az alkalmazottak száma:
_______
XVII/5. A befektetett saját tĘke nagysága:
_______ HUF
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:
XVII/6. Az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységbĘl vagy gazdasági
társaság vezetĘ tisztségviselĘjeként szerzett elĘzĘ évi összevont jövedelme: __________ HUF
XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF
XVIII. Ha megélhetését külföldrĘl folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani
XVIII/1. A jövedelem típusa:
Ƒ Nyugdíj
Ƒ Járadék
Ƒ Egyéb, éspedig
__________
XVIII/2. Havi összege (érték,
__________
___
valutanem):
XVIII/3. KifizetĘ 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, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________

26417

26418

MAGYAR KÖZLÖNY

XIX. Ha megélhetését Magyarországon élĘ családtag biztosítja
XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XX. A kérelmezĘvel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „A” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XXI. A kérelmezĘ személyével kapcsolatos egyéb adatok
XXI/1. Volt-e korábban büntetve?
Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, melyik bíróság vagy
más hatóság, milyen büntetést, intézkedést róttak ki?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság elĘtt büntetĘeljárás van-e Ön ellen folyamatban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/4. Ha igen, milyen hatóság elĘtt, milyen bĦncselekmény miatt?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
XXI/5. Az elĘzĘeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen
szabálysértés - miatt?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más
Ƒ Igen Ƒ Nem
országból?
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
Ƒ Igen Ƒ Nem
tartozása?
XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegĦ, 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:
_________________________
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XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):
___________ ___
XXI/22. A tartozás jogcíme:
_________________________
XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülĘ, gyermek, házastárs)? Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/24. A kérelmezĘt terhelĘ tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B,
luesz, lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B,
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó
állapotban van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXII. Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élĘ közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok,
elĘzĘ külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi
megbízatásai, szabadidĘs elfoglaltsága, érdeklĘdési 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.)

XXIV./1. Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
XXIV./2. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetĘleg az engedély visszavonását vonja maga után,
továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkezĘ 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 idĘpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszĦnésétĘl számított 20
évig nyilvántartsa.
Kelt: ...................................

.............................................
(a kérelmezĘ aláírása)

A hatóság feljegyzései
(A kérelmet átvevĘ ügyintézĘ feljegyzései, tolmács közremĦködésének
rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.)

Illetékbélyeg helye
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A kérelem teljesítése esetén
A hatóság tölti ki!
A letelepedési engedély megadásának indokai:
A kérelmezĘ letelepedését engedélyezem.

Kelt: .....................................

..................................
javaslattevĘ ügyintézĘ

A hatóság tölti ki!
A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
Okmány(ok) kiállításának dátuma:
Okmányok érvényességének dátuma:
A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.

....................................
engedélyezĘ vezetĘ

_________ _________
_________ _________
____év __ hónap __ nap
____év __ hónap __ nap
_________ _________
_________ _________
Kelt: ..................................

P. H.
.....................................
ügyintézĘ aláírása
A kérelem elutasítása esetén
A hatóság tölti ki!

..................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Elutasító határozat száma: _________

A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Kelt: ............................
...............................................
javaslattevĘ ügyintézĘ

..........................................
jóváhagyó vezetĘ

„A” betétlap
A kérelmezĘ külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám
_______________
A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmezĘ útlevelében?
Ƒ Igen
Ƒ Nem

A/2. Családi neve:
A/3. Utóneve(i):

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a
keretvonalon belülre kell esni!
A gyermek neve
______________________________
______________________________
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A/4. Családi neve:
A/5. Utóneve(i):
A/6. Családi neve:
A/7. Utóneve(i):
A/8. Ország:
A/9. Település:
A/10. Születési ideje:
A/11. Neme:
A/12. Állampolgársága:
A/13. ElĘzĘ/további állampolgárságai:

ElĘzĘ neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________
Születési helye
______________________________
______________________________
____ év __ hónap __ nap
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

A/14. Nemzetisége (nem kötelezĘ
kitölteni):
A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis
B, luesz, lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B,
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó
hordozó állapotban van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

„B” betétlap
A kérelmezĘ Magyarországon élĘ külföldi állampolgár családtagja, aki nem
kérelmezi vele együtt a letelepedést
B/1. A családtag és a kérelmezĘ viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ KérelmezĘ apja Ƒ KérelmezĘ anyja
Ƒ KérelmezĘ házastársa Ƒ KérelmezĘ gyermeke Ƒ KérelmezĘ és házastársának eltartott felmenĘje
B/2. A kérelmezĘ kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmezĘ útlevelében? (A
IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/3. A kérelmezĘnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg
kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/4. Ez a családtag Magyarországon élĘ külföldi, aki a kérelmezĘ megélhetését fogja biztosítani? (A
XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/5. Ez a családtag Magyarországon élĘ külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A
VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
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Családtag neve
______________________________
______________________________
ElĘzĘ 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: Ƒ NĘ: Ƒ
B/17. Állampolgársága(i):
______________________________
B/18. Ha Magyarországon élĘ külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása:
Ƒ
Ƒ
Ƒ Letelepedési engedéllyel
Ƒ Tartózkodási engedéllyel
Menekült
Bevándorolt rendelkezĘ
rendelkezĘ
B/19. Nemzetisége:
______________________________
B/20. Szakképzettsége:
______________________________
B/21. Iskolai végzettsége: Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ FelsĘfokú
B/22. Lakóhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
B/23. Foglalkozása:
______________________________
B/24. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
B/25. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
Ha a személy a kérelmezĘ házastársa, akkor a házasságkötés helye:
B/26. Ország:
______________________________
B/27. Település:
______________________________
B/28. Házastárs esetén a házasságkötés
____ év __ hónap __ nap
ideje:
B/29. Magyarországi családi életközösség kezdete:
____ év __ hónap __ nap
B/30. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmezĘ megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
_________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak
__
száma:
B/6. Családi neve:
B/7. Utóneve(i):

Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„C” betétlap
A kérelmezĘ Magyarországon élĘ magyar állampolgár családtagja
C/1. A családtag és a kérelmezĘ viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ KérelmezĘ apja Ƒ KérelmezĘ anyja
Ƒ KérelmezĘ házastársa Ƒ KérelmezĘ gyermeke Ƒ KérelmezĘ és házastársának eltartott felmenĘje
C/2. A kérelmezĘnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg
kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/3. A családtag a kérelmezĘ megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a
családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a
családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/4. Ezt a szülĘt magyar felmenĘjeként jelölte meg? (A IX/2-es kérdésben meg kell adni a családtag
nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
C/5. Családi neve:
______________________________
C/6. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ 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: Ƒ NĘ: Ƒ
C/15. Állampolgársága(i):
______________________________
______________________________
C/16. Szakképzettsége:
______________________________
C/17. Iskolai végzettsége: Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ FelsĘfokú
C/18. Lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
C/19. Foglalkozása:
______________________________
C/20. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
C/21. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
Ha a személy a kérelmezĘ házastársa, akkor a házasságkötés helye:
C/22. Ország:
______________________________
C/23. Település:
______________________________
C/24. Házastárs esetén a házasságkötés ____ év __ hónap __ nap
ideje:
C/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:
____ év __ hónap __ nap
C/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmezĘ megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
_________ HUF
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A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak
száma:

__

Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

„D” betétlap
A kérelmezĘ külföldön élĘ letelepedését nem kérelmezĘ külföldi állampolgár
családtagja
D/1. A családtag és a kérelmezĘ viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ KérelmezĘ apja Ƒ KérelmezĘ anyja
Ƒ KérelmezĘ házastársa Ƒ KérelmezĘ gyermeke Ƒ KérelmezĘ és házastársának eltartott felmenĘje
D/2. A kérelmezĘ kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmezĘ útlevelében? (A
IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
D/3. A kérelmezĘnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg
kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
D/4. Családi neve:
______________________________
D/5. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ 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: Ƒ NĘ: Ƒ
D/14. Állampolgársága(i):
______________________________
______________________________
D/15. Nemzetisége:
______________________________
D/16. Lakóhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
D/17. Foglalkozása:
______________________________
D/18. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
Ha a személy a kérelmezĘ házastársa, akkor a házasságkötés helye:
D/19. Ország:
______________________________
D/20. Település:
______________________________
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D/21. Házastárs esetén a házasságkötés
ideje:

____ év __ hónap __ nap

Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövĘbeni lakóhely bejelentésére
KérelmezĘ neve
______________________________
______________________________
A kérelmezĘ születési helye
3. Ország:
______________________________
4. Település:
______________________________
5. KérelmezĘ születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
6. A kérelmezĘ állampolgársága:
______________________________
7. JövĘbeni magyarországi lakóhelyének a címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
A jövĘbeni magyarországi lakóhelyének adatai
8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ AlbérlĘ
Ƒ BérlĘ
Ƒ Családtag
Ƒ HaszonélvezĘ
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
9. Szobák száma: _ + _ 1/2
10. Lakás alapterülete:____._ m2
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):

11. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezĘvel együtt): __
12. A kérelmezĘ által kizárólagosan használt szobák száma:
__
13. Alapterülete: ____._ m2
14. Meddig tartózkodhat lakásban:
_ Határozatlan ideig
_ Határozott ideig, éspedig
Kelt: ............................

____év __ hónap __ nap
..........................................
szállásadó aláírása

A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke
Okirat típusa

Száma

Kelte
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A felsorolt okiratokat átvettem.
Kelt: ............................
..........................................
ügyintézĘ aláírása
”
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16. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem
Hatóság tölti ki!
KérdĘívet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
KérdĘív átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

KérdĘívet adatrögzítĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
A gépi adatrögzítés dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betĦkkel
kitölteni!

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes
terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
I. KérelmezĘ 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/lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhetĘ!)
Ƒ Családi nevének megváltozását
Ƒ Utóneve megváltozását
Ƒ Neme megváltozását
Ƒ Állampolgársága megváltozását
Ƒ Egyéb változást, éspedig
_________________________
Neve:
7. Családi neve:
_________________________
8. Utóneve(i):
_________________________
9. Neme:
Férfi: Ƒ
NĘ: Ƒ
10. Állampolgársága:
_________________________
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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 ügyintézĘ aláírása)
(az ügyintézĘ aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt:………………………………………..
…………………………………………

PH
aláírás

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

………………………………………
átadó ügyintézĘ aláírás, pecsét

TÁJÉKOZTATÓ
A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell
elĘterjeszteni. 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 mértékĦ 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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17. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
______
_______________
_______________
Adatbevitel dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betĦkkel [A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
kitölteni!
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes
terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál személyesen veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
I. A kérelmezĘ adatai
1. Családi neve:
______________________________
2. Utóneve(i):
______________________________
3. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma:
____________________
5. A cserélendĘ tartózkodási engedély okmány száma:
____________________
6. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
7. Bejelentem, hogy a tartózkodási engedély okmányom
Ƒ Elveszett.
Ƒ Eltulajdonították.
Ƒ Megsemmisült.
Ƒ Megrongálódott.
Az esemény részletes leírása
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Kelt: .................................................
...............................................................
(a kérelmezĘ aláírása)
A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt
átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
..................................................................
.......
(az ügyintézĘ aláírása)
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt:………………………………………..
…………………………………………

PH
aláírás

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

………………………………………
átadó ügyintézĘ aláírás, pecsét

TÁJÉKOZTATÓ
A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell
elĘterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:
- 1 db arcfényképet,
- a megrongálódott tartózkodási engedély okmányt
- egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzĘkönyv, hatósági igazolás stb.)
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékĦ igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása elĘtt megtalálják, azt a jogosultjának az
illetékes regionális igazgatóság visszaadja.
”
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18. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„27. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ
megküldését kéri.

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

Ƒ házas
Ƒ elvált

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:
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2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

•
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ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a tevékenységre vonatkozó adatok
tevékenység:
név:
székhely címe:
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

Ƒ nem

8. KérelmezĘ által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya

MAGYAR KÖZLÖNY
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név/rokonsági fok:

név/rokonsági fok:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ......................................................
Illetékbélyeg helye:

.....................................................
aláírás

26434

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 98. szám

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti 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:
ƒ a tartózkodás célját igazoló okirat
a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerzĘdés
ƒ a lakhatás jogcímét igazoló okirat
tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
lakásbérleti szerzĘdés
szívességi lakáshasználatról szóló okirat
egyéb okirat
ƒ a megélhetést igazoló okirat
a fogadó/küldĘ intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolása
banki igazolás
egyéb okirat
ƒ teljes körĦ egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
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
minĘsül.
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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
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Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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19. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„28. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:

Arcfénykép

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Nemzeti vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
Ƒ házas
Ƒ elvált
ország:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:
utolsó állandó külföldi lakóhelye:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):
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iskolai végzettsége:

szakképzettsége:

2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

Ƒ Magyar nyelv megĘrzése, ápolása
Ƒ Kulturális, nemzeti önazonosság megĘrzése
Ƒ Államilag elismert közép- vagy felsĘfokú oktatásban való részvételen kívüli
oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggĘ ismeretek gyarapítása
Ƒ Családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erĘsítése
4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
házszám:

épület:

közterület neve:
lépcsĘház:

emelet::

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. A kérelmezĘt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve:
születési családi név:
születési idĘ:
születési hely (település):
................. év ................. hó ............. nap

utóneve:
születési utónév:
ország:
családi kapcsolat:
Ƒ szülĘ Ƒ házastárs Ƒ szülĘ házastársa Ƒ gyámolt Ƒ
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa Ƒ egyéb

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
Ƒ tartózkodási vízum Ƒ tartózkodási engedély Ƒ
száma:
bevándorlási engedély Ƒ letelepedési engedély Ƒ
ideiglenes letelepedési engedély Ƒ nemzeti letelepedési
engedély Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ menekültként
elismert
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Ki biztosítja magyarországi megélhetését?
Ƒ családtag Ƒ kérelmezĘ
családtag rendelkezésére álló megtakarítás: kérelmezĘ rendelkezésére álló megtakarítás:
családtag munkáltatója (név, székhely):
kérelmezĘ munkáltatója (név, székhely):
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Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

közterület
jellege:

•

családtag havi bruttó jövedelme:
kérelmezĘ havi bruttó jövedelme:
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7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?
Ƒ igen Ƒ nem

vízummal?
Ƒ igen Ƒ nem

Milyen közlekedési eszközzel?

menetjeggyel?
Ƒ igen Ƒ nem

anyagi fedezettel?
Ƒ igen, összege:

8. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
állampolgárság: tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ egyéb
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ nem

Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ EU Kék Kártya

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
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Kijelentem, hogy az elĘzĘekben 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 kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. 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 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 hiteles tulajdonilap-másolat
= lakásbérleti szerzĘdés
= szívességi lakáshasználatról szóló okirat
= egyéb okirat
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- a megélhetést igazoló okirat
= a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata
= elĘzĘ évi adóhatósági jövedelemigazolás
= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
= egyéb okirat
- teljes körĦ egészségbiztosítást 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

születési idĘ
............ év ............ hó ........... nap

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

állampolgársága
ország:
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2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:
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közterület neve:

lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
”
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20. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez
„32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

EU Kék Kártya iránti kérelem
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Arcfénykép

Ƒ EU Kék Kártya kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ EU Kék Kártya meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
1. A kérelmezĘ személyes adatai
utónév (útlevél szerint):
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:
utolsó állandó külföldi lakóhelye:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

Ƒ házas
Ƒ elvált
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Legmagasabb iskolai végzettsége:

FelsĘfokú iskolai végzettségét igazoló
okirat száma:
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Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás:

Szakképzettsége(i), képzettsége(i),
ismerete(i):

Nyelvismerete:

Anyanyelve:

Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem
Ha igen:
ElĘzĘ magyarországi foglalkoztatója:
neve: ............................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................
ElĘzĘ munkavállalási engedélye:
száma: .........................................................................................................................................
kiállító munkaügyi központ megnevezése: ......................................................................................
érvényességi ideje:

2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
lépcsĘház:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:

emelet:

ajtó:
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5. Magyarországi foglalkoztatója adatai
név:

székhely címe:

Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség:

Munkakör:

Foglalkoztatóval kötött
elĘzetes megállapodás
kelte:
_______év_____hó_____nap

Adószáma/adóazonosító jele:
TEÁOR száma:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységébĘl származó várható jövedelem
összege:

elĘzĘ évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen, összege:

Ƒ nem

8. KérelmezĘ által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
állampolgárság:
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok: születési hely,
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
állampolgárság:
születési hely,
tartózkodása jogcíme:
név/rokonsági fok:
idĘ:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
Ƒ EU Kék Kártya
9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
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Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem

Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
.....................................................
aláírás

Kelt: ......................................................
Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

MAGYAR KÖZLÖNY

•

26447

2011. évi 98. szám

Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási idĘtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
ƒ a tartózkodás célját igazoló okirat
• a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas szintĦ képzettséget
igénylĘ munkavállalás céljából – legfeljebb négyéves határozott idĘtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésére – kötött elĘzetes megállapodás
• érvényes munkaszerzĘdés
• foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló elĘzetes megállapodás vagy munkaszerzĘdésben szereplĘ
munkakör betöltéséhez szükséges felsĘfokú szakmai képesítés a felsĘfokú végzettséget vagy szakképzettséget
igazoló okirat hiteles másolata, és hiteles fordítása
ƒ a szálláshely bejelentĘ-lap, melyet az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott
ƒ a megélhetést igazoló okirat
• elĘzĘ évi adóhatósági jövedelemigazolás
• munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy elĘzetes megállapodás, vagy munkaszerzĘdés
• egyéb okirat
ƒ teljes körĦ egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha az EU Kék Kártya meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor az EU Kék Kártya 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 minĘsül. 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 kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap

Arcfénykép

26448

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... 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:

állampolgársága:

Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület:

közterület neve:

lépcsĘház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
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A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

”
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21. melléklet a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet II. pontja a következĘ 7–10. alpontokkal egészül ki:
(II. Tartózkodási engedéllyel összefüggĘ igazgatási szolgáltatási díjak)
„7.EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén
8. EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja
9. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén
10. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén

18 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft”
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A nemzetgazdasági miniszter 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelete
az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésérõl
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában turisztikai desztináció menedzsment szervezet: önkéntes módon alulról építkezõ, adott
célterület turisztikai feladatait (kutatás, tervezés, termékfejlesztés, információszolgáltatás, marketing, monitoring)
tagjai számára komplexen ellátó, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti nonprofit korlátolt felelõsségû
társaságként vagy egyesületként mûködõ szervezet, amely feladatait a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és
civil szervezetek közvetlen, vagy képviselt együttmûködésében és közös finanszírozásával valósítja meg.

2. §

(1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 44. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése
alcímbõl támogatásra (a továbbiakban: Támogatás) a Budapesten kívüli helyi önkormányzatok közül azok a helyi
önkormányzatok jogosultak, amelyeknél az Üdülõhelyi feladatok normatív hozzájárulás 2009. évi tényleges
összegének és 2011. évi eredeti elõirányzatának különbsége meghaladja a 2009. évben teljesített mûködési kiadások
1,4%-át.
(2) A Támogatás mértéke az Üdülõhelyi feladatok normatív hozzájárulás 2009. évi tényleges összege és 2011. évi eredeti
elõirányzata szerinti különbségének 22,9%-a.
(3) Nem jogosult Támogatásra az a helyi önkormányzat, amely nem rendelkezik 2011. évi eredeti elõirányzattal.
(4) Azon helyi önkormányzat, amely e rendelet hatálybalépésének napján tagja olyan helyi turisztikai desztináció
menedzsment (a továbbiakban: TDM) szervezetnek, amely az európai uniós társfinanszírozású Regionális Operatív
Programok TDM pályázatán 2009-ben vagy 2010-ben támogatást nyert, a fenti számítási mód alapján megállapított
Támogatás 20%-kal megnövelt összegére jogosult.

3. §

A 2. § szerint Támogatásban részesülõ helyi önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét az 1. melléklet
tartalmazza.

4. §

Budapest esetében a fõvárosi önkormányzat, és azok a kerületi önkormányzatok jogosultak a Támogatásra, amelyek
2011. évben önállóan szednek be idegenforgalmi adót. A Támogatás mértéke a helyi önkormányzat által 2011. évre
tervezett idegenforgalmi adóbevétel összegének 3,333%-a.

5. §

A 4. § szerint Támogatásban részesülõ helyi önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét a 2. melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) Az államháztartásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), vagy a miniszter által írásban kijelölt személy
az 1. mellékletben és a 2. mellékletben felsorolt helyi önkormányzatokkal támogatási szerzõdést köt.
(2) A Támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, amelyet a miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) egy összegben, elõfinanszírozással folyósít a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon
belül.
(3) A Támogatás folyósítása igénylést, illetve további döntést nem igényel.

7. §

A helyi önkormányzat a Támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról a támogatási szerzõdésben foglaltaknak
megfelelõ határidõben és módon, a 3. melléklet szerinti adatlap (a továbbiakban: Adatlap) felhasználásával elszámol a
minisztérium felé. Az Adatlaphoz csatolni kell a kifizetett számlák, vagy a Támogatás átadásról szóló átutalási
bizonylatok hitelesített másolatát oly módon, hogy azok az Adatlap szerinti tartalommal azonosíthatók legyenek.
Az elszámolás során kizárólag az Adatlapon feltûntetett célok szerinti számlák és átutalási bizonylatok fogadhatóak el.

8. §

(1) A végsõ kedvezményezett szintjén az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének megfelelõ gazdasági tevékenységhez
nyújtott Támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, amelyet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5.,
2006. 12.28.) rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.
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(2) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi
évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
(3) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(4) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatási szerzõdésben arról, hogy csekély
összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról
szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való
kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
9. §

Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó
korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerõ támogatással
együttesen nem haladhatja meg a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendeletben, a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

10. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

11. §

E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatást tartalmaz.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez
Az egyes, Budapesten kívüli helyi önkormányzatokat megilletõ, idegenforgalmi adó differenciált
kiegészítése jogcímen nyújtandó 2011. évi támogatás alakulása
A

Önkormányzat
B

C

Üdülõhelyi feladatok normatív hozzájárulás
összege (forint)
D

S.sz.
KSH kód

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

0509362
1323199
1930526
2032081
1922327
1903267
1923746
1925308
1905838
1427377
1433853
1420729
1921175

Név

2009. évi tény

E

F

2011. évi
eredeti
elõirányzat

2011. és
2009. évi
hozzájárulás
különbsége

Aggtelek
5 910 800
3 750 000
2 160 800
Alsónémedi
15 847 834
2 250 000 13 597 834
Alsóörs*
88 330 346 45 000 000 43 330 346
Alsópáhok
41 578 680 33 000 000
8 578 680
Badacsonytomaj*
32 669 656 18 000 000 14 669 656
Badacsonytördemic
3 958 502
2 100 000
1 858 502
Bakonybél
7 904 400
5 250 000
2 654 400
Balatonakali
21 762 940 10 500 000 11 262 940
Balatonalmádi*
99 014 920 72 000 000 27 014 920
Balatonberény
17 543 694
9 000 000
8 543 694
Balatonboglár
63 058 166 43 500 000 19 558 166
Balatonfenyves
36 988 100 25 500 000 11 488 100
Balatonfüred*
411 674 640 294 000 000 117 674 640

G

H

I

2009. évi tény
mûködési
kiadások
összesen
(ezer forint)

Üdülõhelyi
feladatok
normatív
hozzájárulás
összegének
csökkenése
a mûködési
kiadások
%-ában

Idegenforgalmi adó
differenciált
kiegészítése
(forint)

137 133
685 062
435 485
288 565
709 307
102 677
141 467
181 040
1 473 427
222 868
1 182 271
421 544
2 925 751

1,5756966
1,9849056
9,95
2,97
2,07
1,810047
1,8763387
6,22
1,8334753
3,83
1,6542879
2,73
4,02

494 823
3 113 904
11 907 179
1 964 518
4 031 221
425 597
607 858
2 579 213
7 423 700
1 956 506
4 478 820
2 630 775
32 336 991
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

•
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2017002
1905148
1433862
1414562
1411916
1422822
1917154
1915565
1903559
1224341
1634005
204899
525195
1803090
1805023
1605795
2007135
1902185
1929470
525326
1414632
2013569
2023302
905175
818403
1925803
1409946
2003814
904118
1613514
515680
1434193
2032902
1819345
816221
1905564
2031981
1029045
1815723
1314775
1018810
212645
211730
1910092
1917011
1007436
1020215
1318731
1923515
1905625
811068
1821306
1417631

Balatongyörök*
Balatonkenese
Balatonlelle
Balatonmáriafürdõ
Balatonõszöd
Balatonszemes
Balatonszepezd
Balatonudvari
Balatonvilágos
Bánk*
Berekfürdõ
Bikal
Bogács*
Borgáta
Bozsok
Cserkeszõlõ
Cserszegtomaj
Csopak*
Döbrönte
Erdõbénye
Fonyód
Gosztola
Gyenesdiás*
Hajdúszoboszló*
Hegykõ
Hegymagas
Hencse
Hévíz*
Hortobágy*
Jászszentandrás
Jósvafõ
Kaszó
Kehidakustány
Kétvölgy
Lipót
Lovas*
Márokföld
Mátraszentimre
Mesteri
Nagybörzsöny
Noszvaj
Óbánya
Orfû*
Örvényes
Paloznak*
Parád
Parádsasvár
Pilisszentkereszt
Porva
Révfülöp
Röjtökmuzsaj
Sárvár
Siófok*

39 500 144
70 239 402
101 776 894
24 556 992
7 460 500
74 247 540
11 156 060
12 359 100
30 608 400
7 510 000
71 668 502
6 985 200
39 215 230
2 765 600
2 556 600
50 013 312
96 514 440
42 142 920
7 296 300
6 884 300
71 361 424
400 000
28 992 600
552 515 280
41 497 800
2 466 900
1 108 200
550 841 630
10 347 200
8 504 800
1 797 480
1 918 000
21 275 700
581 200
10 078 000
1 490 842
7 930 000
50 746 150
2 184 346
15 221 400
10 021 100
1 077 360
18 928 124
953 480
15 561 400
28 261 920
12 568 202
21 874 448
6 907 200
43 834 764
5 709 000
183 049 260
502 054 832

24 000 000 15 500 144
37 500 000 32 739 402
82 500 000 19 276 894
18 000 000
6 556 992
3 750 000
3 710 500
52 500 000 21 747 540
7 500 000
3 656 060
9 000 000
3 359 100
21 000 000
9 608 400
3 000 000
4 510 000
48 000 000 23 668 502
3 750 000
3 235 200
20 250 000 18 965 230
1 650 000
1 115 600
1 200 000
1 356 600
31 500 000 18 513 312
75 000 000 21 514 440
28 500 000 13 642 920
3 750 000
3 546 300
3 300 000
3 584 300
45 000 000 26 361 424
180 000
220 000
20 250 000
8 742 600
405 000 000 147 515 280
30 000 000 11 497 800
150 000
2 316 900
450 000
658 200
504 000 000 46 841 630
6 150 000
4 197 200
4 500 000
4 004 800
750 000
1 047 480
1 050 000
868 000
10 500 000 10 775 700
150 000
431 200
6 000 000
4 078 000
600 000
890 842
6 000 000
1 930 000
37 500 000 13 246 150
1 500 000
684 346
7 500 000
7 721 400
4 500 000
5 521 100
750 000
327 360
6 000 000 12 928 124
300 000
653 480
9 000 000
6 561 400
19 500 000
8 761 920
6 750 000
5 818 202
6 000 000 15 874 448
4 500 000
2 407 200
28 500 000 15 334 764
4 500 000
1 209 000
127 500 000 55 549 260
360 000 000 142 054 832

228 990
812 872
1 160 224
230 969
64 673
496 795
129 605
117 310
293 167
124 627
334 779
77 492
505 410
23 755
27 626
1 037 776
428 044
427 115
25 883
180 487
1 100 208
13 863
598 290
5 350 506
221 749
35 664
46 326
1 828 317
268 557
271 052
55 245
19 931
177 854
18 869
65 577
41 539
12 885
224 159
36 309
137 557
354 970
21 352
183 011
24 995
77 902
370 801
65 512
267 707
46 049
367 187
51 604
3 916 787
9 722 582

6,77
4,03
1,6614804
2,84
5,74
4,38
2,82
2,86
3,28
3,62
7,07
4,17
3,75
4,7
4,91
1,783941
5,03
3,19
13,7
1,9859048
2,4
1,5869581
1,4612646
2,76
5,19
6,5
1,4208004
2,56
1,5628712
1,4775025
1,896063
4,36
6,06
2,29
6,22
2,14
14,98
5,91
1,8847834
5,61
1,5553709
1,5331585
7,06
2,61
8,42
2,36
8,88
5,93
5,23
4,18
2,34
1,4182354
1,4610813

4 259 440
7 497 323
4 414 409
1 501 551
849 705
4 980 187
837 238
769 234
2 200 324
1 239 348
5 420 087
740 861
5 211 645
255 472
310 661
4 239 548
4 926 807
3 749 074
812 103
820 805
6 036 766
50 380
2 402 466
40 537 199
2 632 996
530 570
150 728
12 872 080
1 153 391
917 099
239 873
198 772
2 467 635
98 745
933 862
244 803
441 970
3 033 368
156 715
1 768 201
1 264 332
74 965
3 552 648
149 647
1 502 561
2 006 480
1 332 368
3 635 249
551 249
3 511 661
276 861
12 720 781
39 036 668
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

1003382
1833172
1005643
1930465
702459
1117251
1826000
1328413
2012919
2004002
2011785
1406008
1314960

Szarvaskõ
Szeleste
Szilvásvárad
Tihany*
Vajta
Várgesztes
Velem
Visegrád*
Vonyarcvashegy*
Zalacsány
Zalakaros*
Zamárdi
Zebegény

2 856 500
1 515 000
4 539 700
2 400 000
26 906 400 19 500 000
83 171 196 60 000 000
5 643 600
2 250 000
23 184 940 16 500 000
3 097 400
2 250 000
100 205 978 67 500 000
42 894 116 27 000 000
5 779 800
1 650 000
267 880 010 180 000 000
149 587 790 90 000 000
6 135 800
1 500 000

1 341 500
2 139 700
7 406 400
23 171 196
3 393 600
6 684 940
847 400
32 705 978
15 894 116
4 129 800
87 880 010
59 587 790
4 635 800
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29 280
4,58
307 204
153 221 1,3964796
489 991
429 763 1,7233685
1 696 066
538 054
4,31
6 367 445
123 020
2,76
777 134
87 116
7,67
1 530 851
47 533 1,7827614
194 055
504 729
6,48
8 987 603
583 353
2,72
4 367 703
183 479
2,25
945 724
816 287
10,77 24 149 427
737 375
8,08 13 645 604
193 133
2,4
1 061 598
Mindösszesen:
339 990 419

*: a település tagja olyan helyi TDM szervezetnek, amely 2009-ben vagy 2010-ben a Regionális Operatív Programok
TDM pályázatán támogatást nyert

2. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez
A fõvárosi önkormányzatot, és az önállóan idegenforgalmi adót beszedõ kerületi önkormányzatokat
megilletõ, idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtandó 2011. évi támogatás
alakulása

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
Önkormányzat

Budapest Fõváros
Budapest I. Kerület
Budapest II. Kerület
Budapest III. Kerület
Budapest IV. Kerület
Budapest V. Kerület
Budapest VI. Kerület
Budapest VII. Kerület
Budapest VIII. Kerület
Budapest IX. Kerület
Budapest X. Kerület
Budapest XII. Kerület
Budapest XIII. Kerület
Mindösszesen

B
2011. évi tervezett idegenforgalmi
adó bevétel (forint)

150 000 000
120 000 000
36 566 000
47 000 000
31 700 000
638 000 000
80 000 000
140 000 000
241 070 000
55 690 000
90 000 000
30 000 000
140 000 000
1 800 026 000

C
Idegenforgalmi adó differenciált
kiegészítése (forint)

4 999 500
3 999 600
1 218 750
1 566 510
1 056 560
21 264 540
2 666 400
4 666 200
8 034 860
1 856 148
2 999 700
999 900
4 666 200
59 994 868
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3. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez
Adatlap az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtott 2011. évi költségvetési
támogatás elszámolásához
Támogatott helyi önkormányzat neve, címe, elérhetõségei:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen kapott 2011. évi költségvetési támogatás mindösszesen:
……………………(Ft)
A
Turisztikai szakmai cél

1.Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez és
annak tevékenységéhez köthetõ kiadások

B
Támogatásból
megvalósított feladat
ismertetése

C
Kifizetett számla
összege (Ft), száma

D
Az önkormányzat
megjegyzése

1.
2.

2. Egyéb turisztikai tevékenységet folytató intézmények
fenntartásához, tevékenységük megvalósításához
kapcsolódó kiadások:
2.1. turisztikai információs iroda, vagy a Magyar Turizmus
Zrt.-vel névhasználatról szóló szerzõdést kötött iroda
(Tourinform iroda) fenntartása
2.2. gyógyfürdõ mûködése,
2.3. világörökségi helyszínek mûködésével kapcsolatos
kiadások
3.Turisztikai marketingtevékenység: turisztikai
kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek
készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése,
honlap létrehozatala és üzemeltetése

…..
1.

2.
…..

1.
2.
…..

4. Rendezvényekkel kapcsolatos költségek (kulturális,
1.
lovas, kerékpáros, vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai
rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve
2.
támogatása, konferenciák szervezésének és
lebonyolításának költségei, turisztikai
konferencián/vásáron való részvétel)
…..

5. Turisztikai fejlesztési célú pályázat önrésze
6. Az épített örökség védett elemeinek helyreállítására és
a nagyközönségnek való bemutathatóvá tételére irányuló
tevékenység költségei, amelynek eredménye turisztikai
attrakció létrejötte, amennyiben az épített örökség elem
az Önkormányzat tulajdonában van, vagy az általa
vagyonkezelt vagy kizárólagos állami tulajdonban
tartandó épített örökség elem esetén az önkormányzat az
ingyenes használat jogával rendelkezik.
Kelt: ………………………………, 20…………………….
..............................................................
polgármester
P. H.
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Határozatok Tára

A Kormány 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint
közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az
egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési
szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja költségeinek elõzetes hozzájárulása
céljára 600,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a melléklet szerint a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések
cím terhére.
Felelõs:
a nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozathoz
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

XX.

Címnév

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

302257

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja
1

Mûködési költségvetés
5

XI.
297102

Jogcímcsop.név

A módosítás
jogcíme

Egyéb mûködési célú
kiadások

600,0

Miniszterelnökség
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Rendkívüli kormányzati intézkedések
b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

–600,0

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

MAGYAR KÖZLÖNY

•

26457

2011. évi 98. szám

Államháztartási
egyedi
azonosító

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

XX.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

302257

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

600,0

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

600,0

III.
negyedév

IV.
negyedév

600,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1293/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közötti, az informatika és közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek
biztosításához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
az informatika és közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében 32,9 millió forint
átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló CLXIX. törvény 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása
cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1293/2011. (VIII. 24.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

X.
001766

5

XVII.
280645

1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
1
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelõ
járulékok
3
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása
1
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelõ
járulékok
3
Dologi kiadások
b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Államháztartási
egyedi
azonosító

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

X.
001766

5

XVII.
280645
1
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

1
1
1
2

–0,2

–0,2

26,2
6,5

2,3
0,5

0,2

0,2

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása
b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

–2,3
–0,5

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
TÁMOGATÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

–26,2
–6,5

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

39,2

–32,9

–3,0

32,9

3,0

7

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

39,2

IV.
negyedév
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A Kormány 1294/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekrõl
1. A Kormány a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy tájékoztassák a közfoglalkoztatásért
felelõs minisztert azokról a tervezett és megvalósuló beruházásokról és fejlesztésekrõl, valamint azok
munkaerõ-igényérõl és ütemezésérõl, amelyekhez közfoglalkoztatási program kapcsolható.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
a tervezett beruházások és fejlesztések tekintetében folyamatos
a megvalósuló beruházások és fejlesztések esetében a döntést követõ 15 napon belül
b) felhívja a közfoglalkoztatásért felelõs minisztert, hogy a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság
közremûködésével a közfoglalkoztatás középtávú koncepcióját készítse el.
Felelõs:
közfoglalkoztatásért felelõs miniszter
társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ:
2011. október 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekre vonatkozóan címû 1320/2010. (XII. 31.) Korm.
határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1295/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
a Határellenõrzési Munkacsoport létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, az egységes határellenõrzési, valamint határátkelõhely-fejlesztéssel
kapcsolatos feladatok összehangolására – javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó testületként – Határellenõrzési
Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.
2. A Munkacsoport vezetõje a belügyminiszter által kijelölt államtitkár, akit az általa kijelölt állami vezetõ helyettesíthet.
A Munkacsoport tagjai:
a) a külügyminiszter által kijelölt állami vezetõ,
b) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt állami vezetõ,
c) a nemzeti erõforrás miniszter által kijelölt állami vezetõ,
d) a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt állami vezetõ,
e) a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezetõ,
f) az országos rendõrfõkapitány vagy az általa kijelölt helyettese,
g) az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetõje vagy az általa kijelölt helyettese,
h) a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság vezetõje vagy általa kijelölt helyettese,
i) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetõje vagy az általa kijelölt helyettese,
j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetõje vagy az általa kijelölt helyettese.
3. A Munkacsoport vezetõje a tagokon kívül tanácskozási joggal rendelkezõ más személyeket is meghívhat
a Munkacsoport üléseire.
4. A Munkacsoport tevékenységének célja a határellenõrzéssel és határátkelõhely fejlesztéssel kapcsolatos megfelelõ
tárcaközi koordináció elõsegítése.
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5. A 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Munkacsoport az alábbi feladatokat látja el:
a) határátkelõhely, határátlépési pont létesítésére vonatkozó kezdeményezés esetén megvizsgálja
a kezdeményezés indokoltságát, valamint költségvetési és egyéb hatásait, és ennek alapján javaslatot tesz
a határátkelõhelyek, határátlépési pontok létesítésére, megnyitására;
b) a Munkacsoport az a) alpont szerinti vizsgálat során – a vonatkozó jogszabályok keretei között – együttmûködik
a szomszédos állam illetékes szerveivel;
c) közremûködik a határátkelõhelyek, határátlépési pontok létesítéséhez, megnyitásához, mûködtetéséhez,
fejlesztéséhez, megszüntetéséhez, valamint a határellenõrzési rendszerhez kapcsolódó kormányzati
elõterjesztések elõkészítésében, ennek során megfelelõen összehangolja a központi államigazgatási szervek
a határátkelõhelyek létesítéséhez, megnyitásához, mûködtetéséhez, fejlesztéséhez, megszüntetéséhez, a belsõ
határon a határellenõrzés visszaállításához, valamint a határellenõrzési rendszerhez kapcsolódó terveit,
célkitûzéseit;
d) figyelemmel kíséri - különös tekintettel az Európai Unió követelményeire - az egységes határellenõrzési rendszer
létrehozását célzó kormányzati intézkedések megvalósulását, ennek érdekében az érintett minisztériumoktól és
hatóságoktól statisztikai célú, személyazonosításra alkalmatlan adatokat kérhet, illetve a határátkelõhelyeken
a helyszínen megbizonyosodhat a megalapozott döntéséhez szükséges körülményekrõl, szükség esetén az
egységes jogalkalmazási és a hatékony határellenõrzési gyakorlat kialakítása érdekében javaslatokat,
módszertani ajánlásokat fogalmaz meg, szükség esetén javaslatot tehet a Kormány részére;
e) elemzi és értékeli a határátkelõhelyek mûködésérõl rendelkezésre álló statisztikai célú, személyazonosításra
alkalmatlan adatokat;
f) figyelemmel kíséri, hogy a meglévõ határátkelõhelyek mûködése megfelel-e a jogszabályban meghatározott
feltételeknek, illetve a határátkelõhely általános követelményeinek, és szükség esetén javaslatot tesz
a határátkelõhely fejlesztésére, átminõsítésére, mûködésének ideiglenes szüneteltetésére vagy
megszüntetésére;
g) javaslattevõ, véleményezõ szervként segíti a költségvetési tervezést, ennek keretében elõsegíti a központi
költségvetés, az európai uniós források, a nemzetközi források és az egyes költségvetési fejezetek határátkelõhely
létesítéséhez, a fejlesztésekhez, illetve a határellenõrzési rendszerhez kapcsolódó elõirányzatainak
összehangolását.
6. A Munkacsoport az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg azzal, hogy a Munkacsoportot évente legalább
három alkalommal össze kell hívni.
7. A Munkacsoport mûködési feltételeirõl a belügyminiszter gondoskodik. A Munkacsoport tagjai díjazásban nem
részesülnek.
8. Ez a határozat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. január 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1296/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
az ikerintézményi programban való magyar részvétel elõsegítésérõl
A Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban foglaltak végrehajtása, valamint az ikerintézményi programban
való hatékonyabb részvétel elõmozdítása érdekében:
a) felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külügyminiszter bevonásával, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium stratégiai-módszertani támogatása mellett, készítse el az Ikerintézményi Stratégia teljes körû
felülvizsgálatát,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2011. október 31.
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felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja felül
az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm.
rendeletet és az ikerintézményi program és projektjei lebonyolításának részletes szabályairól szóló 10/2008.
(II. 26.) ÖTM rendeletet, és szükség szerint dolgozza ki az ikerintézményi programmal kapcsolatos tevékenységek
ellátását szabályozó új, egységes rendeletet,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2011. december 31.
felkéri a külügyminisztert, hogy jelöljön ki kapcsolattartót az ikerintézményi program kedvezményezett
országaival kapcsolatos információáramlás hatékonyságának növelése, valamint a magyar ikerintézményi
részvétel diplomáciai támogatása érdekében, és biztosítsa, hogy a kedvezményezett országokban mûködõ
külképviseletek évente tájékoztatást nyújtsanak az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság részére az
ikerintézményi programot érintõ fejlesztési igényekrõl és tevékenységekrõl,
Felelõs:
külügyminiszter
Határidõ:
2011. október 1. a kijelölés tekintetében,
2012. február 15., majd évente az EKTB tájékoztatása tekintetében
felhívja az érintett minisztereket, hogy az egyes jogállási törvényekben teremtsék meg az ikerintézményi
szakértõi tevékenység sajátosságait tükrözõ jogviszony kategóriát egységes elvek mentén,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. december 31.
felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a vonatkozó adminisztratív eljárások
egyszerûsítésének lehetõségét az ikerintézményi projektek keretében finanszírozott célfeladat-megállapodások
esetében,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2011. december 31.
felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a jutalmazás kifizetésére
vonatkozó általános jogszabályi korlátozás eltérésekkel kerüljön alkalmazásra,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. október 31.
felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy dolgozza ki az ikerintézményi projektekben a hosszú távú
szakértõi részvételt elõmozdító továbbképzési, kiválasztási, utánpótlási programot, valamint készítse el az ehhez
kapcsolódó informatikai támogatásra vonatkozó szakértõi javaslatot,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával
Határidõ:
2011. szeptember 15. a program koncepciójának kidolgozása tekintetében
2011. december 31. a program teljes körû kidolgozása és az informatikai támogatásra
vonatkozó javaslatok elkészítése tekintetében.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 66/2011. (VIII. 24.) ME határozata
az Olasz Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya között a Többnemzetiségû Szárazföldi Kötelékrõl szóló Megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek az Olasz Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya
között a Többnemzetiségû Szárazföldi Kötelékrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 67/2011. (VIII. 24.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, valamint Románia Kormánya
között az Extreme Light Infrastructure nevû Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium
723/2009/EK rendelettel összhangban történõ megalapításáról szóló megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, valamint Románia Kormánya között
az Extreme Light Infrastructure nevû Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium 723/2009/EK rendelettel
összhangban történõ megalapításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. egyetértek azzal, hogy a tárgyalásokon részt vevõ személy a nemzetközi tárgyalások során a „Plenipotentiary of the
Hungarian ELI program” megjelölést használja;
5. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
6. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen a
megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 19/2011. (VIII. 24.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya közötti, Hosszúfaluban (Dolga Vas) Rendészeti Együttmûködési Központ mûködtetésérõl
szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodásnak a Horvát Köztársaság
vonatkozásában történõ hatálybalépésérõl
A 318/2007. (XI. 23.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2007. évi 160. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya,
az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Hosszúfaluban (Dolga Vas) Rendészeti
Együttmûködési Központ mûködtetésérõl szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodás 12. cikke az alábbiak szerint
rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„(1) A jelen Megállapodás csatlakozásra nyitva áll a Szlovén Köztársasággal szomszédos országok elõtt.
A csatlakozásról a Szerzõdõ Felek egyhangúan döntenek. A csatlakozással az adott napig a jelen Megállapodás 8. cikke
alapján megalkotott mûködési szabályzat a csatlakozó állam számára is kötelezõvé válik.
(2) A csatlakozási okmányt a letéteményesnél kell letétbe helyezni, aki a csatlakozási okmány letétbe helyezésérõl
értesíti a többi Szerzõdõ Felet. A csatlakozó állam vonatkozásában a jelen Megállapodás a csatlakozási okmány letétbe
helyezésének napját követõ 90. napon lép hatályba.”
A csatlakozási okmány letétbe helyezésének napja: 2011. 04. 07.
A Megállapodásnak a csatlakozó állam vonatkozásában történõ hatálybalépése: 2011. 07. 06.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 1215/2010. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontjával megállapítom, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Hosszúfaluban
(Dolga Vas) Rendészeti Együttmûködési Központ mûködtetésérõl szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt
Megállapodás a Horvát Köztársaság vonatkozásában 2011. július 6-án, azaz kettõezer-tizenegy július hatodikán lépett
hatályba.
Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

