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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2016. (VI. 29.) MNB rendelete
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző 
megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  biztosítási piaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2015. (XII. 8.) 
MNB rendelet 9. és 10. §-a a következő tartalommal lép hatályba:
„9. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és a 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített 
elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén 
(a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A KAP rendszer használatát segítő útmutatást a KAP rendszer MNB 
honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
(2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
(3) Az  adatszolgáltató a  feltöltött felügyeleti jelentésről a  beérkezés időpontját, érkeztetési számát és 
a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
(4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi 
és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a  beküldéstől számított 24 órán belül automatikus 
üzenetet küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres 
teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.
(5) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.
(6) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott tábla első sorát nulla („0”) értékkel 
feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.
10. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával 
kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” 
megnevezésű rendszerén (a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül nyújtja be az  MNB részére. Az  ERA rendszer 
használatára vonatkozó szabályokat az  engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, 
valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti 
Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti 
Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a használatot segítő 
útmutatást az ERA rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az  adatszolgáltatónak az  adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy 
működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.
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(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  adatszolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  ERA 
rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, 
amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.
(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.
(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
(6) Ha az  adatszolgáltató az  ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig 
a  bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon 
(telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.
(7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 
amelynek a  következtében az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatást az  annak teljesítésére előírt határidőben vagy 
határnapon nem képes teljesíteni;
b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott elektronikus formában 
adatszolgáltatásra szolgáló felület;
c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
172. § n) pontjában meghatározott fogalom.”

2. §  A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 
9. és 10. §-a a következő tartalommal lép hatályba:
„9.  § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, a  231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
110.  cikke és az  1287/2006/EK bizottsági rendelet 13.  cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, 
valamint a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott 
elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Kihelyezett 
Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a  továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. 
A  KAP rendszer használatát segítő útmutatást a  KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve 
tartalmazza.
(2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
(3) Az  adatszolgáltató a  feltöltött felügyeleti jelentésről a  beérkezés időpontját, érkeztetési számát és 
a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
(4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi 
és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a  beküldéstől számított 24 órán belül automatikus 
üzenetet küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres 
teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.
(5) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.
(6) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott tábla első sorát nulla („0”) értékkel 
feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.
10. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával 
kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” 
megnevezésű rendszerén (a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül nyújtja be az  MNB részére. Az  ERA rendszer 
használatára vonatkozó szabályokat az  engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, 
valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti 
Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti 
Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a használatot segítő 
útmutatást az ERA rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az  adatszolgáltatónak az  adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy 
működésképtelensége,
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b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  adatszolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  ERA 
rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, 
amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.
(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.
(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
(6) Ha az  adatszolgáltató az  ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig 
a  bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon 
(telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.
(7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 
amelynek a  következtében az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatást az  annak teljesítésére előírt határidőben vagy 
határnapon nem képes teljesíteni;
b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott elektronikus formában 
adatszolgáltatásra szolgáló felület;
c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
172. § n) pontjában meghatározott fogalom.”

3. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a  továbbiakban: 50/2015. 
(XII. 9.) MNB rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerinti tartalommal lép hatályba.

 (2) Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatnak az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó oszlopa 

a  táblázat 1–49., 51–63., 65., 72–103., 106–139., 141. és 142. sorában meghatározott adatszolgáltatás 
tekintetében az  „ERA” szövegrész helyett az  „EBEAD” szöveggel, a  táblázat 67–69. és 71. sorában 
meghatározott adatszolgáltatás tekintetében az „ERA” szövegrész helyett a „KAP” szöveggel,

b) 3. melléklet 3. pontja az „ERA” szövegrész helyett az „EBEAD” szöveggel
lép hatályba.

 (3) Nem lép hatályba az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. §-a.

4. §  A  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) 
MNB rendelet 10. és 11. §-a a következő tartalommal lép hatályba:
„10. § (1) Az adatszolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a felügyeleti jelentést, valamint a 680/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” 
megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a  továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A  KAP rendszer 
használatát segítő útmutatást a KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
(2) A  2.  melléklet szerinti „Kérdőív az  összevont felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves 
beszámolójához” (Táblakód: 20ABU) megnevezésű, a  4.  melléklet szerinti „A pénzügyi vállalkozás engedélyezési 
feltételeknek való megfelelése” (Táblakód: 20C) megnevezésű, valamint a 8. mellékletben meghatározott felügyeleti 
jelentéseket az  adatszolgáltató az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti. Az ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat 
az  engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a  bejelentések során 
alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a  szervezetek és a  Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos 
elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett 
kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a  használatot segítő útmutatást az  ERA 
rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
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(3) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
(4) Az adatszolgáltató a KAP rendszerbe feltöltött felügyeleti jelentésről a beérkezés időpontját, érkeztetési számát 
és a  küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap. Az  adatszolgáltató az  ERA 
rendszerbe a felügyeleti jelentések előzményeként feltöltött űrlapokról a beérkezés időpontját és érkeztetési számát 
tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
(5) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi 
és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a  beküldéstől számított 24 órán belül automatikus 
üzenetet küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres 
teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.
(6) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet, az ERA rendszerben az érkeztetési 
számot tartalmazó automatikus üzenetet kapott.
(7) Ha a  felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor – a  (8)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a tábla első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.
(8) Ha az  adatszolgáltató nem értékesít a  8.  melléklet szerint jelentendő terméket, akkor a  nemleges 
adatszolgáltatást a „Nemleges jelentés beküldése” menüpontot választva generált nyilatkozat küldésével teljesíti.
11. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával 
kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az  adatszolgáltatónak az  adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy 
működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  adatszolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  ERA 
rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, 
amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.
(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.
(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
(6) Ha az  adatszolgáltató az  ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig 
a  bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon 
(telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.
(7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 
amelynek a  következtében az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatást az  annak teljesítésére előírt határidőben vagy 
határnapon nem képes teljesíteni;
b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott elektronikus formában 
adatszolgáltatásra szolgáló felület;
c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
172. § n) pontjában meghatározott fogalom.”

5. §  A  pénztárak és a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet 7. és 8. §-a a következő tartalommal lép hatályba:
„7.  § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű 
jelentésfogadó rendszerén (a  továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A  KAP rendszer használatát segítő 
útmutatást a KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
(2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
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(3) Az  adatszolgáltató a  feltöltött felügyeleti jelentésről a  beérkezés időpontját, érkeztetési számát és 
a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
(4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi 
és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a  beküldéstől számított 24 órán belül automatikus 
üzenetet küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres 
teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.
(5) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.
(6) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott tábla első sorát nulla („0”) értékkel 
feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.
8.  § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítésében való technikai akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszerén (a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül nyújtja be az  MNB részére. Az  ERA rendszer használatára 
vonatkozó szabályokat az  engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint 
a  bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a  szervezetek és a  Magyar Nemzeti Bank 
közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank 
által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a  használatot segítő 
útmutatást az ERA rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.
(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az  adatszolgáltatónak az  adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy 
működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  adatszolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  ERA 
rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, 
amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.
(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.
(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
(6) Ha az  adatszolgáltató az  ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig 
a  bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon 
(telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.
(7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 
amelynek a  következtében az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatást az  annak teljesítésére előírt határidőben vagy 
határnapon nem képes teljesíteni;
b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott elektronikus formában 
adatszolgáltatásra szolgáló felület;
c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
172. § n) pontjában meghatározott fogalom.”

6. § (1) Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
a) 1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 56. sora szerinti, K02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 

tekintetében az  adatszolgáltatás határidejét meghatározó oszlopban a  „10 óra” szövegrész helyébe 
a „8:30 óra” szöveg,

b) 2. melléklet I. E. 8. pontjában az „I. B. 4.” szövegrész helyébe az „I. B. 3.2. és 3.3.” szöveg,
c) 2.  melléklet II.  pontjának az  AL7 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások 

II.  pontjában, az  SL2, SL3, SL4, SL5, SL6 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokra vonatkozó kitöltési 
előírások II.2.  pontjában, a  P51 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.2. és 
I.3.  pontjában, a  W08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.3.  pontjában, 
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valamint a W12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások 3.  pontjában az „ERA” 
szövegrész helyébe az „EBEAD” szöveg

lép.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § (1) bekezdés a) pontja 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) MNB rendelethez

Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet I. B. pontja a következő tartalommal lép hatályba:

„B. Az adatszolgáltatások elektronikus úton való beküldésére vonatkozó általános előírások

Amennyiben az  1.  melléklet az  adatszolgáltatások teljesítésének módjaként az  elektronikus úton, az  EBEAD, 
KAP vagy ERA rendszeren keresztüli beküldést írja elő, a következő előírásokat kell alkalmazni.

 1. Az EBEAD rendszer használatának technikai feltételei, a beküldésre vonatkozó alapvető szabályok
1.1. Számítástechnikai környezetre vonatkozó feltételek:

a) internet kapcsolat,
b) HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes WEB böngésző program (támogatott böngésző: 

Internet Explorer),
c) Microsoft Excel szoftver vagy ennek fájljait megjeleníteni képes program,
d) e-mail postafiók,
e) HTTPS alapú kommunikáció,
f ) sikeres felhasználói teszt és
g) a bejelentkezés módjától függően az 1.2.2. vagy az 1.2.3. alpontban felsorolt többletkövetelmények 

teljesítése.
1.2. Regisztráció

1.2.1. A regisztráció módja:
a) felhasználónév és jelszó alapú regisztráció vagy
b) tanúsítvány alapú regisztráció.

1.2.2. A tanúsítvány alapú azonosításhoz kapcsolódó többletkövetelmények:
a) a tanúsítvány alapú azonosítást biztosító eszközök és
b) az alkalmazott WEB böngészőre telepített, minősített hitelesítés-szolgáltató által 

kibocsátott, OCSP alapú lekérdezhetőséggel rendelkező, fokozott biztonságú tanúsítvány.
1.2.3. A felhasználónév és jelszó alapú azonosításhoz kapcsolódó többletkövetelmények:

a) postai úton történő regisztráció az MNB-nél és
b) a regisztráció elektronikus úton, felhasználónév és jelszó megadásával történő 

érvényesítése.
1.3. Bejelentkezés
 Az EBEAD rendszerbe történő bejelentkezés tanúsítvány vagy felhasználónév és jelszó használata útján 

történik.
1.4. Az EBEAD rendszer használata

1.4.1. Az adatszolgáltatónak az EBEAD rendszerben, az általa teljesítendő minden egyes adatszolgáltatás 
vonatkozásában meg kell adnia az  adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos értesítések 
fogadására szolgáló elektronikus elérhetőségét (e-mail cím).

1.4.2. Az EBEAD rendszer használatához szükséges további információkat, így különösen a  rendszerhez 
történő csatlakozás lépéseit, a  támogatott fájl típusokat, a  fájl típusok megnevezésére és 
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szerkezetére vonatkozó szabályokat, valamint a rendszer funkcióinak részletes leírását a 3. melléklet 
3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

 2. Az ERA és a KAP rendszer használatának technikai feltételei, a beküldésre vonatkozó alapvető szabályok
2.1. Számítástechnikai környezetre vonatkozó feltételek:

a) internet kapcsolat,
b) HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes WEB böngésző program (támogatott böngésző: 

Internet Explorer),
c) e-mail postafiók,
d) az ERA rendszerhez tartozó érvényes regisztráció és
e) fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláíró tanúsítvány.

2.2. Regisztráció
2.2.1. A szükséges jogosultságok birtokában az ERA rendszer az MNB honlapján keresztül, a KAP rendszer 

az  ERA rendszerből történő letöltést követően érhető el. Az  ERA és KAP rendszer használatának 
előfeltétele a „Regisztrációs Adatbázis”-ban az adatszolgáltató képviseletére az adatszolgáltató által 
kijelölt természetes személy regisztráció során történő azonosítása.

2.2.2. Az ERA és KAP rendszer használatához tanúsítvány alapú regisztráció szükséges. A  regisztráló 
felhasználónak rendelkeznie kell fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláíró 
tanúsítvánnyal, és a  fokozott biztonságú aláíró tanúsítvány csak olyan hitelesítés-szolgáltatótól 
származhat, amelynek a gyökértanúsítványát a közigazgatási gyökér-hitelesítés szolgáltató (KGyHSz) 
hitelesítette, gyökér tanúsítványba foglalva azt.

2.2.3. Az ERA rendszerhez történő regisztráció az  MNB honlapján, az  alábbi elérési útvonalon 
kezdeményezhető: https://era.mnb.hu/regdb.web/Regisztracio/RegisztracioLeiras.aspx.

2.2.4. A regisztráció részletes folyamatát az ERA rendszer felületén elérhető „Súgó” tartalmazza.
2.3. Bejelentkezés
 Az ERA rendszerbe történő bejelentkezés felhasználónév és jelszó használata útján történik.
 A regisztráció során felhasználónévként kizárólag egyedi, más felhasználó által még nem regisztrált 

felhasználónév választható. Az  ERA rendszer a  felhasználónév egyediségét ellenőrzi. A  felhasználónév 
megváltoztatására az új regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

2.4. Az ERA rendszer használata
2.4.1. Az adatszolgáltató az  ERA rendszerbe az  adatszolgáltatások előzményeként feltöltött űrlapokról 

a beérkezés időpontját és érkeztetési számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
2.4.2. Az adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton 

megküldött adatszolgáltatására vonatkozóan az ERA rendszerben az érkeztetési számot tartalmazó 
automatikus üzenetet kapott.

2.4.3. Az ERA rendszer használatára vonatkozó további szabályokat az  engedélyezési, jóváhagyási, 
nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus 
űrlapok benyújtásának, a  szervezetek és a  Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus 
kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a  Magyar Nemzeti Bank által 
működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a használatot 
segítő útmutatást az ERA rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.

2.5. A KAP rendszer használata
2.5.1. A KAP rendszeren keresztül az  adatszolgáltató nevében kizárólag érvényes és jóváhagyott 

regisztrációval rendelkező személy (intézményi képviselő) jogosult adatszolgáltatást beküldeni.
2.5.2. Az adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú 

vagy minősített elektronikus aláírással ellátva kell teljesíteni.
2.5.3. Az adatszolgáltató a  KAP rendszerbe feltöltött adatszolgáltatásról a  beérkezés időpontját, 

érkeztetési számát és a  küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” 
üzenetet kap.

2.5.4. A KAP rendszer a beküldött adatszolgáltatás státuszáról – a feltöltött adatszolgáltatás jogosultsági, 
tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a  beküldéstől számított 24 órán 
belül automatikus üzenetet küld az  adatszolgáltatónak. Amennyiben az  adatszolgáltatás hibásan 
került teljesítésre, akkor az  adatszolgáltató „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres teljesítése 
esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap.
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2.5.5. Az adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton 
megküldött adatszolgáltatására vonatkozóan „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.

2.5.6. A KAP rendszer használatát segítő útmutatást a KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói 
kézikönyve tartalmazza.

 3. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó tartalmi követelmények
3.1. Mind az  eredeti, mind a  módosító adatszolgáltatás beküldésekor az  adott vonatkozási időhöz és 

gyakorisághoz tartozó, teljes körű tartalommal rendelkező adatszolgáltatást kell beküldeni.
3.2. Amennyiben az  adatszolgáltató a  megadott vonatkozási időre nem rendelkezik adattal, tehát a  teljes 

adatszolgáltatása nemleges, akkor a „bizonylat jellege” mező értéke „N” (az L11, L70, L71, L73 és P56 MNB 
azonosító kódú adatszolgáltatás kivételével).

3.3. Az adatszolgáltató egy adatszolgáltatáson belül bármely táblára jelezheti, hogy arra vonatkozóan nem 
rendelkezik adattal, ebben az esetben az adott táblát „nemleges”-ként küldheti.

3.4. Ha a számértéket tartalmazó mező értéke nulla, és a küldendő adat tizedesjegyeinek pontossága nem került 
meghatározásra, akkor ezek a  mezők üresen hagyhatóak vagy nulla értékkel tölthetőek fel. Amennyiben 
az  adat tizedesjegyeinek pontossága meghatározásra került, akkor a  nulla értéket a  meghatározott számú 
tizedesjeggyel ellátva kell megadni. Amennyiben az  előírt pontosságnál kevesebb tizedesjegy kerül 
megadásra, az  hibának számít, több tizedesjegy megadása esetén az  EBEAD rendszer kerekít az  előírt 
tizedesjegy pontosságra.

3.5. A beküldésre kerülő állományok – az  L11, L70, L71, L73 és P56 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 
kivételével – az adatszolgáltatás tartalmi adatain túl további azonosító jellegű információkat is tartalmaznak 
az MNB feldolgozó rendszere számára, az alábbiakról:
a) mely adatszolgáltatásból származnak az adatok,
b) mely időszakra, időpontra vonatkoznak (vonatkozási idő dátuma) az adatok,
c) mely adatszolgáltatótól érkezett az adatszolgáltatás,
d) az adatszolgáltatás készítésének időpontja (kitöltés dátuma),
e) a bizonylat jellege (eredeti, módosító vagy nemleges).

3.6. A vonatkozási idő jelzésére – az  L70, L71, L73 és P56 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kivételével  – 
az alábbi táblában közölt dátumkódokat kell használni:

 20oo 0–9 éves gyakoriság esetén

 20oo Fo 1 vagy 2 féléves gyakoriság esetén

 20oo No 1–4 negyedéves gyakoriság esetén

 20oo oo 01–12 havi gyakoriság esetén

 20oo Hoo 01–52 heti gyakoriság esetén

 20oo oo oo 01–31 napi gyakoriság esetén

 20oo oo oo ... eseti*

    * Az adatszolgáltatás konkrét vonatkozási ideje alapján lehet bekódolni.”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2016. (VI. 29.) MNB rendelete
az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes 
szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes 
szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A kockázati mutatók értékét minden tagintézetre egyedileg kell meghatározni. E rendelkezés alkalmazása 
szempontjából egy tagintézetként kell kezelni a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 
tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény szerinti egyetemleges felelősségi körbe tartozó szövetkezeti 
hitelintézeteket az Integrációs Szervezettel együtt.
(2) Amennyiben egy tagintézet a  CRR 7., 8. vagy 21.  cikke alapján egyedi mentességet kap a  prudenciális vagy 
a likviditási követelmények alól, a megfelelő tőke- vagy likviditási mutatókat összevont alapon kell kiszámítani.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2016. (VI. 29.) MvM rendelete
az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és 
megszüntetéséről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341. § (1) bekezdés 6. pont b) alpontjában,
a 8–17. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont b), c) és e) alpontjában,
a 34. és 35.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 26. pontjában,
a 37. és 38.  § tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában, valamint a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 
21. pont f ) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) Hivatal: Információs Hivatal,
b) hivatásos állomány tagja: a Hivatal hivatásos állományának tagja,
c) hírszerző szakirányú végzettség: a  Hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódó, hírszerző szakmai ismeretek 

megszerzését biztosító oktatási programban szerzett szakirányú végzettség,
d) miniszter: a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,
e) pénzügyi szerv: a Hivatal pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezeti eleme,
f ) személyügyi szerv: a Hivatal személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme.

2. §  Azon munkáltatói intézkedéseket, amelyekről e  rendelet szerint állományparancsban kell rendelkezni, a  miniszter 
vagy a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó jogkörök esetében állományparancs helyett határozatban kell kiadni.

II. FEJEZET 
A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

3. § (1) A  hivatásos állományba kinevezést a  hivatásos szolgálatra jelentkező kérelme alapján induló felvételi eljárás előzi 
meg. A kérelmet a kinevezésre jogosulthoz címezve kell a személyügyi szerv részére átadni.

 (2) A személyügyi szerv a hivatásos szolgálatra jelentkezőt a kérelem átvétele előtt tájékoztatja a hivatásos szolgálati 
jogviszony (a továbbiakban: szolgálati viszony) létesítésének és a szolgálati beosztásba helyezésének a feltételeiről, 
valamint a  hivatásos állomány tagját a  jogszabályok alapján megillető alapvető jogokról és az  őt terhelő 
kötelezettségekről.

 (3) A  felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a  jelentkező nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, 
anyja születési nevét, lakcímét, a  szolgálati viszony létesítése feltételeinek teljesítéséről, valamint a  hivatásos 
szolgálattal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatot.

 (4) A kérelemhez csatolni kell a hivatásos szolgálatra jelentkező fényképes önéletrajzát.
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 (5) A felvételi eljárás megindítása érdekében a hivatásos szolgálatra jelentkező köteles csatolni
a) iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint nyelvvizsga-bizonyítványainak 

közjegyző által hitelesített másolatát vagy az okiratok bemutatását követően a személyügyi szerv munkatársa 
által hitelesített másolatát,

b) személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány, a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági 
igazolvány és adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány bemutatását követően a személyügyi szerv 
munkatársa által hitelesített másolatát,

c) korábbi szolgálati jogviszonyáról és egyéb foglalkoztatási jogviszonyairól szóló igazolásokat,
d) a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezéséhez szükséges, kitöltött és aláírt – a felvételi eljárást lefolytató 

szervezet által biztosított – biztonsági kérdőívet zárt borítékban, valamint a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
elvégzéséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot.

 (6) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 42.  § (3)  bekezdésében meghatározott hozzájáruló nyilatkozat, valamint 
az  (5)  bekezdés d)  pontjában meghatározott kitöltött biztonsági kérdőív és hozzájáruló nyilatkozat hiányában 
a  felvételi kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Egyéb okból hiányos vagy hitelesnek nem 
tekinthető okiratok pótlására, kiegészítésre a  jelentkezőt tizenöt munkanapon belül – írásban, lehetőség szerint 
rövid úton történő szóbeli tájékoztatása mellett – hiánypótlásra kell felhívni, legfeljebb tíz munkanap határidő 
kitűzésével, figyelmeztetve arra, hogy a  hiánypótlás kitűzött határidőben történő teljesítésének hiányában 
a kinevezésre jogosult a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a kérelemről.

 (7) A hivatásos szolgálatra jelentkező előzetesen, írásban titoktartási nyilatkozatot tesz, amelyben kötelezettséget vállal 
a felvételi eljárás során a Hivatalra vonatkozóan tudomására jutó adatok megőrzésére.

4. § (1) A  szolgálati viszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló okiratok és nyilatkozatok benyújtását követően 
a személyügyi szerv a felvételi eljárást megindítja.

 (2) A felvételi eljárás koordinálása a személyügyi szerv feladata.
 (3) A  felvételi eljárás keretében a  személyügyi szerv intézkedik az  egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági 

feltételek meglétének vizsgálata, valamint a  poligráfos vizsgálat elvégzése iránt. Ha a  vizsgálatok során szolgálati 
viszony létesítését kizáró ok nem merül fel, a  személyügyi szerv javaslatot tesz a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
kezdeményezésére.

 (4) Ha a  felvételi eljárás során a  szolgálati viszony létesítését kizáró körülmény vagy valamely, a  szolgálati viszony 
létesítéséhez szükséges feltétel hiányának megállapítására kerül sor, a felvételi kérelem elutasításáról – a szolgálati 
viszony létesítéséhez szükséges feltételek további vizsgálatának mellőzésével – a  személyügyi szerv írásban 
tájékoztatja a hivatásos szolgálatra jelentkezőt.

5. § (1) Az  első tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba kinevezésre, valamint a  miniszter kinevezési 
jogkörébe tartozó jelentkezők kinevezésére vonatkozó javaslatot a főigazgató terjeszti fel a miniszternek.

 (2) A  tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba kerülő jelentkező felvételéről a  miniszter határozata 
alapján adja ki a főigazgató a kinevezésről szóló állományparancsot.

 (3) A  kinevezésről szóló állományparancs a  Hszt. 45.  § (1)  bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza a  hivatásos 
állomány tagja
a) tényleges szolgálati idejét és hivatásos szolgálati idejét, valamint a  Hszt. 280.  § (3)  bekezdése szerinti, 

a  szolgálati viszony létesítésekor a  fizetési fokozat megállapításakor fizetési várakozási időben eltöltött 
időként figyelembe vett időt,

b) – ha a Hszt. 280. § (4) bekezdése szerinti szolgálati idő-rögzítéssel rendelkezik – a Hszt. 280. § (4) bekezdése 
szerint megállapított, a  felmentési idő, a  végkielégítés, a  pótszabadság mértéke, a  jubileumi jutalom, 
a nyugdíj előtti rendelkezési állomány és a könnyített szolgálat szempontjából megállapított szolgálati időt,

c) Szolgálati Jelre való jogosultságának kezdetét,
d) következő fizetési fokozatba történő előresorolásának várható idejét,
e) eskütételének időpontját,
f ) jogorvoslati lehetőségéről történő tájékoztatást.

 (4) Az  állományilletékes parancsnok a  hivatásos szolgálatba kinevezésről szóló állományparancsot az  esküokmánnyal 
együtt – a személyügyi szerv munkatársa és a kinevezett szolgálati elöljárója jelenlétében – a jelentkezőnek átadja. 
A  jelentkező a  jelenlévők előtt az eskü szövegét hangosan felolvasva esküt tesz, majd az eskü letételét aláírásával 
igazolja és egyidejűleg a kinevezésről szóló állományparancsot aláírja.
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 (5) A  személyügyi szerv az  aláírt esküokmányt a  kinevezésről szóló állományparancs mellékleteként a  személyi 
anyaggyűjtőben helyezi el és kezeli.

6. §  A szolgálati viszony létesítésére vonatkozó eljárási szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a szolgálati 
viszony létesítése más rendvédelmi szervtől történő áthelyezéssel vagy kormányzati szolgálati jogviszonyból, 
a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából, köztisztviselői jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, 
vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyból áthelyezéssel, illetve hivatásos állományba visszavétellel történik.

7. § (1) A próbaidő letelte előtt legalább tizennégy nappal a személyügyi szerv előterjesztést készít a véglegesítésre vagy 
a szolgálati viszony próbaidő alatt történő megszüntetésére. Az előterjesztés tartalmazza a Hszt. 50. § (2) bekezdés 
a) és b)  pontjára vonatkozó adatokat, valamint a  hivatásos állomány tagja szolgálati elöljárójának a  Hszt. 
50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelését és javaslatát a véglegesítésre vagy annak mellőzésére.

 (2) Az  állományilletékes parancsok az  előterjesztésben foglaltak figyelembevételével legkésőbb a  próbaidő leteltét 
megelőző utolsó előtti munkanapon dönt a  véglegesítésről vagy a  szolgálati viszony próbaidő alatt történő 
megszüntetéséről. Döntése előtt – ha szükségesnek tartja – a hivatásos állomány tagját meghallgatja.

III. FEJEZET 
A SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

1. Szolgálati beosztás módosítása

8. § (1) A  szolgálati beosztásnak a  Hszt. 52.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)–ac)  alpontjában meghatározott módosítását – ha 
az nem az érintett kérelmére történik – az állományilletékes parancsnok személyzeti megbeszélés keretében közli 
az érintettel. A személyzeti megbeszélésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (2) Személyzeti megbeszélésen kizárólag az  érintett, az  állományilletékes parancsnok vagy az  általa felhatalmazott 
szolgálati elöljáró, valamint a személyügyi szerv képviselője vesz részt.

9. § (1) Az  alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés esetén az  alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezéskor 
–  a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  hivatásos állomány tagjának az  alkalmassági és képzettségi 
feltételeknek meg kell felelnie.

 (2) Alacsonyabb szolgálati beosztáshoz előírt képzettség megszerzéséhez megfelelő határidőt lehet előírni, ha 
az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezésre
a) a Hszt. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján,
b) a Hszt. 51. § (2)–(4) bekezdésében vagy a Hszt. 335. § (1) bekezdésében meghatározott intézményhez, vagy 

szervhez történő vezénylés megszüntetése esetén
kerül sor.

10. § (1) A Hszt.-ben meghatározott eseteken túl – a Hszt. 115. § (1) bekezdésére figyelemmel – a hivatásos állomány tagja, 
ha a  szolgálat teljesítésében kimagasló helytállást tanúsított, magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati 
beosztásba akkor is kinevezhető, ha a magasabb szolgálati beosztásba kerülés rendfokozati előmenetellel is jár és 
a fizetési fokozatban való várakozási idő nem telt el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hatáskört a főigazgató gyakorolja.

2. Vezetői beosztásba kinevezés és vezetői kinevezés visszavonása

11. § (1) Vezetői beosztásba az nevezhető ki, aki a következő feltételeknek egyidejűleg megfelel:
a) a  Hivatalnál rendszeresített szolgálati beosztások betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket 

meghatározó közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott képesítési követelményeknek megfelel,
b) a Hivatal utánpótlási és vezetői adatbankjának utánpótlási nyilvántartásában vagy vezetői nyilvántartásában 

szerepel.
 (2) A  hivatásos állomány tagja a  vezetői beosztás ellátásával átmenetileg akkor is megbízható, ha az  (1)  bekezdés 

b) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg.
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12. § (1) A vezetői kinevezés visszavonása és a vezetői kinevezésről történő lemondás esetén a Hszt. 59. § (2) és (5) bekezdése 
szerinti szolgálati beosztás felajánlásáról, az  annak keretében tett nyilatkozatokról személyzeti megbeszélést kell 
folytatni, ennek keretében jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (2) A személyzeti megbeszélésen a 8. § (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

3. Áthelyezés más szervezeti egységhez

13. §  A  Hivatal más szervezeti egységéhez történő áthelyezésről az  átadó szervezeti egység állományilletékes 
parancsnoka, a  tervezett szolgálati beosztásba helyezésről a  fogadó szervezeti egység állományilletékes 
parancsnoka állományparancsban gondoskodik.

14. § (1) Ha a  hivatásos állomány tagjának a  Hivatal más szervezeti egységéhez történő áthelyezésére szolgálati érdekből, 
a  Hszt. 57.  § (2)  bekezdésében foglaltak alapján a  hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül kerül sor, 
a  szolgálati érdeket alátámasztó indokokat személyzeti megbeszélés keretében jegyzőkönyv felvétele mellett kell 
közölni a hivatásos állomány tagjával.

 (2) A személyzeti megbeszélésen a 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

15. § (1) Az  áthelyezési kérelmet a  hivatásos állomány tagja a  fogadó szervezeti egység állományilletékes parancsnokának 
címezve, szolgálati úton terjeszti elő.

 (2) Az  átadó szervezeti egység állományilletékes parancsnoka a  kérelem megküldésével egyidejűleg jelzi a  fogadó 
szervezeti egység állományilletékes parancsnoka részére, ha az  áthelyezés veszélyezteti a  szolgálati feladatok 
folyamatos és rendeltetésszerű ellátását.

 (3) A fogadó szervezeti egység állományilletékes parancsnoka az áthelyezési kérelem kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül nyilatkozik az  átvételről vagy annak elutasításáról. A  fogadó szervezeti egység állományilletékes 
parancsnoka a várható szolgálati beosztásba helyezésről tájékoztatja az átadó szervezeti egység állományilletékes 
parancsnokát.

 (4) A  Hszt. 57.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerinti, az  áthelyezés szolgálati érdekből – legfeljebb négy hónapra – 
történő elhalasztása esetén az  átadó szervezeti egység állományilletékes parancsnoka az  elhalasztásról szóló 
döntésről a szolgálati érdeket alátámasztó indokok megjelölésével írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját 
és a  fogadó szervezeti egység állományilletékes parancsnokát. Ha az áthelyezést a hivatásos állomány tagja kérte, 
a  halasztás időtartamát az  áthelyezésre irányuló kérelemnek a  szolgálati elöljáróhoz történő benyújtásától, ha 
az  áthelyezést a  fogadó szervezeti egység kérte, a  fogadó szervezeti egység megkeresésének az  átadó szervezeti 
egységhez érkezésétől kell számítani.

4. Átrendelés

16. §  A Hszt. 60. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti átrendelést elrendelő állományparancs, illetve a Hszt. 61. § (1) bekezdése 
szerinti ideiglenes átrendelést elrendelő állományparancs vagy az érintettnek címzett írásbeli utasítás tartalmazza
a) az átrendelés helyét,
b) az átrendelés időtartamát, kezdő és befejező napját,
c) az átrendelés indokát, valamint a  Hszt. 60.  § (1)  bekezdése és 61.  §-a szerinti átrendelés esetében 

az átrendelés ideje alatt ellátandó szolgálati feladatokat,
d) az illetmény és egyéb járandóságok folyósítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint
e) az átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését.

5. Megbízás helyettesítésre

17. § (1) A Hszt. 71. §-a szerinti megbízás a hivatásos állomány olyan tagja részére adható, aki megfelel a megbízás szerinti 
szolgálati beosztás, feladatkör ellátásához szükséges képesítési követelményeknek. Szolgálati érdekből ettől 
kivételesen el lehet térni, ha a  hivatásos állomány tagja a  szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges iskolai 
végzettséggel rendelkezik és a hírszerző szakirányú végzettség megszerzése folyamatban van.

 (2) A megbízás várható időtartamát a megbízást elrendelő állományparancsban meg kell határozni.
 (3) Ha a  megbízás előreláthatólag az  egy hónapot meghaladja, akkor az  elrendeléskor, de legkésőbb a  megbízás 

harmincadik napján a helyettesítéssel megbízottat a beleegyezéséről írásban nyilatkoztatni kell.
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 (4) Ha a  helyettesítéssel való megbízás az  eredeti szolgálati beosztás meghagyása mellett történik és annak tartama 
a harminc napot várhatóan meg fogja haladni, a helyettesítési díj mértékét az elrendeléskor meg kell határozni és 
azt a hivatásos állomány helyettesítéssel megbízott tagjával írásban közölni kell.

 (5) Az  ideiglenesen megüresedett vagy betöltetlen szolgálati beosztás munkaköri feladatainak ellátásával 
– megosztva  – a  hivatásos állomány több tagja is megbízható. Ebben az  esetben a  helyettesítési díjat 
a feladatmegosztás arányában meg kell osztani.

 (6) A  Hszt. 71.  § (5)  bekezdése szerinti díjazás mértékét a  többletfeladat nagysága, a  megbízással járó többletterhek, 
a helyettesített szolgálati beosztás besorolása alapján kell meghatározni.

 (7) A  Hszt. 185.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt fegyelmi fenyítés alkalmazásakor a  hivatásos állomány tagjának 
eredeti szolgálati beosztása a  fenyítés időtartama alatt csak a  Hszt. 71.  §-a szerinti megbízással, esetlegesen 
határozott idejű szolgálati viszony létesítésével látható el.

6. Rendelkezési állományba helyezés

18. §  A  Hszt. 77.  § (1)  bekezdés b), h), i) vagy j)  pontja alapján rendelkezési állományba helyezettnek a  rendelkezési 
állományba helyezéskor a  főigazgató határozza meg a szolgálatteljesítési helyét, az  ideiglenes szolgálati feladatok 
jellegét és azt az elöljárót, akinek irányításával szolgálati feladatait ideiglenesen ellátja.

19. § (1) A nemzetközi szervezet által kiírt és a hivatásos állomány tagja által elnyert pályázat esetén – ha az nem minősül 
a  miniszter által támogatott pályázatnak – a  főigazgató a  hivatásos állomány tagjának kérelmére dönthet úgy, 
hogy a  hivatásos állomány tagja részére illetmény nélküli szabadságot engedélyez és a  hivatásos állomány tagját 
egyidejűleg a Hszt. 77. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezi.

 (2) Az  illetmény nélküli szabadság a  nemzetközi szervezet által közölt kinevezés időpontjától, a  pályázattal elnyert 
tisztség vagy munkakör betöltéséig, de legfeljebb három év időtartamra engedélyezhető. Az  illetmény nélküli 
szabadság időtartama – ha az  annak alapjául szolgáló tisztséget, munkakört az  érintett továbbra is betölti – egy 
alkalommal egy évre meghosszabbítható.

 (3) Ha a  nemzetközi szervezet által kiírt pályázat nem minősül a  miniszter által támogatottnak, az  illetmény nélküli 
szabadság engedélyezése nem kötelező. A  kérelem elbírálása során a  főigazgató a  hivatásos állomány tagjának 
szolgálatban tanúsított addigi magatartását és a  rendvédelmi hivatás etikai alapelveinek való megfelelést veszi 
figyelembe.

 (4) Az illetmény nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó állományparancsban rögzíteni kell különösen:
a) a hivatásos állomány nemzetközi szervezetnél jogviszonyt létesítő tagjának személyi azonosító adatait,
b) az illetmény nélküli szabadság kezdetét, várható időtartamát,
c) a nemzetközi szervezet nevét, az érintett munkavégzésének helyét, valamint
d) az illetmény nélküli szabadság tartamának társadalombiztosítási szempontból történő beszámíthatóságát.

 (5) A  munkáltatói intézkedéshez csatolni kell az  érintett nyilatkozatát a  jogfenntartó társadalombiztosítási járulék 
fizetésére vonatkozóan.

7. Nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés

20. § (1) A  hivatásos állomány Hszt. 78.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkező tagja a  nyugdíj előtti 
rendelkezési állományba helyezésre irányuló kérelmét legalább kilencven nappal a  nyugdíj előtti rendelkezési 
állományra jogosultsághoz szükséges tényleges szolgálati idő megszerzését megelőzően, a  szolgálati út 
betartásával a  főigazgató részére nyújtja be. A  főigazgató – a  feltételek fennállása esetén – a kérelem benyújtását 
követő negyvenöt napon belül állományparancsban rendelkezik a  nyugdíj előtti rendelkezési állományba 
helyezésről és az illetmény összegének megállapításáról.

 (2) A  munkáltató érdekkörében felmerült okból történő nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésről, 
annak  indokairól a  főigazgató – a  nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés tervezett időpontját legalább 
harminc nappal megelőzően – személyzeti megbeszélés keretében tájékoztatja a  hivatásos állomány tagját. 
A személyzeti megbeszélésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (3) A személyzeti megbeszélésen a 8. § (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
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8. A könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás

21. § (1) A könnyített szolgálatba helyezés iránti kérelem elbírálásakor a Hszt. 79. §-ában, valamint a könnyített szolgálatban 
foglalkoztatottak által betölthető szolgálati beosztásokról szóló közjogi szervezetszabályozó eszközben 
meghatározottak alapján meg kell vizsgálni, hogy a  kérelmező szolgálati beosztása könnyített szolgálatban is 
ellátható-e. Ha az érintett szolgálati beosztása könnyített szolgálat formájában nem látható el, azt kell megvizsgálni, 
hogy az  állományilletékes parancsnok által vezetett szervezeti egységnél van-e a  kérelmező által képzettségére, 
végzettségére tekintettel könnyített szolgálattal betölthető szolgálati beosztás. Ennek hiányában az  érintettet 
a  Hivatal más szervezeti egységénél kell könnyített szolgálat formájában ellátható szolgálati beosztásban vagy 
munkakörben foglalkoztatni.

 (2) Ha a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás a Hivatal más szervezeti egységéhez történő áthelyezéssel jár, 
az áthelyezéshez szükséges az érintett beleegyezése.

 (3) A  főigazgató a  kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt a  kérelem teljesítéséről vagy 
elutasításáról.

 (4) A főigazgató indokolással ellátott döntéséről a kérelmezőt írásban köteles tájékoztatni.
 (5) A hivatásos állomány tagja kérelmezheti a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás megszüntetését.

IV. FEJEZET 
A SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZŰNÉSE

9. A szolgálati viszony megszűnésének eljárási rendje

22. § (1) A  szolgálati viszony megszűnése előtt a  hivatásos állomány tagjával személyzeti megbeszélést kell folytatni, 
amelyen a hivatásos állomány tagján kívül részt vesz a szolgálati elöljáró és a személyügyi szerv munkatársa.

 (2) A  személyzeti megbeszélést – a  Hszt. 80.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, a  Hszt. 80.  § (2)  bekezdés a), b), c) és 
h) pontjában, valamint a Hszt. 86. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetek, továbbá a vezetői beosztásba 
történő kinevezés visszavonása és a  vezetői kinevezésről való lemondás kivételével – legalább harminc nappal 
a szolgálati viszony tervezett megszüntetése előtt kell végrehajtani.

 (3) A személyzeti megbeszélésen tisztázni kell a szolgálati viszonnyal összefüggő valamennyi kérdést. A megbeszélésről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a  szolgálati elöljáró, a  személyügyi szerv illetékes munkatársa, valamint 
a  hivatásos állomány tagja ír alá. A  jegyzőkönyv egy példányát a  hivatásos állomány tagjának át kell adni. 
Ha a  hivatásos állomány tagja az  aláírást megtagadja, a  megtagadás tényét és indokát a  jegyzőkönyvben fel 
kell tüntetni. A  jegyzőkönyv egy példányát a  szolgálati viszony megszüntetését elrendelő állományparancs 
mellékleteként, a személyi anyag részeként kell kezelni.

 (4) Fizetési kötelezettség fennállása esetén, annak várható összegéről a  személyzeti megbeszélés során a  hivatásos 
állomány tagját tájékoztatni kell, a  szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancsban pedig annak 
pontos összegét és jogcímét közölni kell. A követelést a szolgálati viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni.

 (5) Ha a  szolgálati viszony megszűnéséről rendelkező állományparancs közlését követően, de a  hatályosulása előtt 
a szolgálati viszony megszüntetése más jogcímen végrehajthatóvá válik vagy azt más jogcímen végre kell hajtani, 
a  már közölt állományparancsot erre hivatkozással érvényteleníteni kell és a  hivatásos állomány tagját megillető 
járandóságokat, valamint megtérítési kötelezettséget a végrehajtható jogcímnek megfelelően kell meghatározni.

23. §  A  szolgálati viszony megszüntetésére irányuló javaslathoz – ha ezt fegyelmi okból, méltatlanságból vagy bírósági 
határozat alapján kezdeményezik – csatolni kell a  fegyelmi eljárást lezáró határozat, a  méltatlanságot kimondó 
határozat vagy a bírósági határozat egy példányát is.

24. §  A szolgálati viszony megszüntetését állományparancsban kell közölni. Az állományparancs – a hivatásos állomány 
tagjának természetes személyazonosító adatain túl – tartalmazza a  szolgálati viszony megszüntetésének okát, 
időpontját, a szolgálatban eltöltött idő tartamát.

25. § (1) A szolgálati viszony megszüntetése esetén az állományilletékes parancsnok
a) ellenőrzi a szolgálati viszony megszüntetésének törvényességét és megalapozottságát,
b) ismerteti a hivatásos állomány tagjával az állományparancsot és
c) intézkedik a szolgálati beosztással járó szolgálati feladatok átadásáról.
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 (2) A szolgálati viszony megszüntetése esetén a személyügyi szerv gondoskodik a szükséges okmányok előkészítéséről 
és a  hivatásos állomány tagjának történő átadásáról, továbbá biztosítja a  Hivatal által kiadott okmányokkal 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtását.

 (3) A szolgálati viszony megszüntetése esetén a pénzügyi szerv
a) gondoskodik a  törvényben meghatározott, illetve a  szolgálati viszony megszüntetését elrendelő 

állományparancsban rögzített járandóságok kifizetéséről,
b) elkészíti és kiadja a  szolgálati viszony megszűnéséhez kapcsolódó adó- és pénzügyi igazolásokat, egyéb 

okiratokat, valamint
c) gondoskodik a kiadott felszerelési tárgyak visszavételéről.

10. A szolgálat felső korhatárának elérése és a szolgálati viszony megszűnése a törvény erejénél fogva

26. § (1) A szolgálati viszonynak a Hszt. 80. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a Hszt. 82. § (1) bekezdés b) és d) pontja 
szerinti okból történő megszűnése esetén az erről szóló állományparancsban csak a megszűnés jogcímét és az arra 
okot adó körülmény bekövetkeztének napját kell megjelölni.

 (2) A  szolgálati viszonynak a  Hszt. 82.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott okból történő megszűnését 
a választás jogerős eredményének hivatalos közzétételének napjával kell megállapítani.

 (3) Ha a  hivatásos állomány tagja a  képzési kötelezettségének nem tett eleget, a  szolgálati viszonynak a  Hszt. 
82.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti, a  törvény erejénél fogva történő megszűnésének megállapítása előtt 
az  állományilletékes parancsnok a  hivatásos állomány tagját meghallgatja vagy írásban nyolc napos határidővel 
tájékoztatja a  mulasztási ok kimentésének lehetőségéről és figyelmezteti a  sikeres kimentés elmaradásának 
jogkövetkezményeire.

11. Közös megegyezés

27. § (1) A  szolgálati viszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés elfogadása 
esetén a  szolgálati viszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásnak a  Hszt. 
83. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a hivatásos állomány tagját megillető járandóságok tételes felsorolását,
b) a hivatásos állomány tagját esetlegesen terhelő megtérítési kötelezettség mértékét, kiszámításának módját 

vagy az arról szóló rendelkezésre hivatkozást,
c) a hivatásos állomány tagjának kioktatását a  szolgálati viszony közös megegyezéssel történő 

megszüntetésének jogkövetkezményeiről, valamint
d) – ha szükséges – a jogviszony megszüntetéséig a szolgálati feladatok ellátásának és a szabadság kiadásának 

rendjét.
 (2) A megállapodás kizárólag a hivatásos állomány tagját megillető olyan juttatást tartalmazhat, amely őt a szolgálati 

viszony fennállásáig jogszabály vagy szolgálati viszonyra vonatkozó szabály alapján megilleti.
 (3) A  közös megegyezés kezdeményezéséről a  szolgálati elöljáró a  javaslatával együtt soron kívül tájékoztatja 

az  állományilletékes parancsnokot, aki a  közös megegyezés jóváhagyása esetén intézkedik a  megállapodás 
elkészítéséről és aláíratásáról.

 (4) A  szolgálati viszony megszüntetéséről rendelkező állományparancsot csak azt követően lehet kiadmányozni, 
ha a megállapodást a hivatásos állomány tagja aláírta.

12. Lemondás

28. § (1) A lemondási idő a lemondási nyilatkozat szolgálati úton történt benyújtása napját követő nappal kezdődik.
 (2) Ha a  hivatásos állomány tagja a  lemondásról szóló nyilatkozatában a  két hónap lemondási idő letelte előtti 

időpontra kéri a  szolgálati viszonyának megszüntetését, kérelme elfogadásáról vagy elutasításáról a  munkáltatói 
jogkört gyakorlója dönt. Erről a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni kell.

 (3) A  szolgálati elöljáró javaslatára a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  lemondási idő alatti szolgálatteljesítéstől 
eltekinthet. Erről a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancsban rendelkezni kell.

 (4) Lemondás esetén a hivatásos állomány tagja elveszíti jogosultságát
a) a rendfokozat használatára,
b) a lakáscélú munkáltatói kölcsön kedvezményes törlesztésére és
c) a szolgálati lakás használatára.
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13. Azonnali hatályú lemondás

29. § (1) Az  azonnali hatályú lemondást a  főigazgatónak címezve, szolgálati úton, írásban, az  ok pontos és részletes 
megjelölésével kell bejelenteni. A  Hszt. 85.  § (1)  bekezdése vonatkozásában az  azonnali hatályú lemondás 
bejelentésének napja az  a  nap, amikor a  hivatásos állomány tagjának szolgálati elöljárója az  arra irányuló írásbeli 
nyilatkozatot átvette. Az azonnali hatályú lemondás akkor is hatályos, ha a szolgálati elöljáró az átvételt megtagadta 
vagy szándékosan megakadályozta. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (2) A szolgálati elöljáró a nyilatkozatot haladéktalanul köteles az állományilletékes parancsnok részére továbbítani.
 (3) A  szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancsban rendelkezni kell arról, hogy az  azonnali hatályú 

lemondás megalapozott-e.
 (4) Az  azonnali hatályú lemondásról szóló állományparancsban a  Hszt. 85.  § (2)  bekezdésében meghatározott 

megtérítési és helytállási kötelezettségekről – ha lehetséges, összegszerűen – rendelkezni kell.
 (5) Azonnali hatályú lemondás esetén a hivatásos állomány tagja elveszíti jogosultságát

a) a rendfokozat használatára,
b) a lakáscélú munkáltatói kölcsön kedvezményes törlesztésére és
c) a szolgálati lakás használatára.

 (6) Ha az  azonnali hatályú lemondás oka megalapozott volt, a  rendfokozat használatára, a  lakáscélú munkáltatói 
kölcsön kedvezményes törlesztésére a  hivatásos állomány tagjának jogosultsága megmarad. A  szolgálati lakás 
használata az  érintett részére méltányosságból a  szolgálati viszony megszűnését követő legfeljebb egy év 
időtartamra engedélyezhető.

14. Felmentés

30. § (1) A szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetéséről állományparancsban kell rendelkezni.
 (2) Az  állományparancsban a  felmentési idő kezdő és befejező időpontját úgy kell meghatározni, hogy 

az  állományparancs a  felmentési idő megkezdése előtt közölhető legyen. Ha a  felmentési idő megkezdéséig 
az állományparancs közlésére nem kerül sor, azt a közlés újabb megkísérlése előtt szükség szerint módosítani kell.

 (3) A hivatásos állomány tagját a felmentési idő csökkentésére irányuló írásbeli kérelme esetén írásban kell tájékoztatni 
a várható jogkövetkezményekről, majd a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját az érintett nyilatkozatának 
figyelembevételével kell meghatározni.

31. §  A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
a) minősítés alapján történő felmentésre a minősítésre jogosult szolgálati elöljáró tesz javaslatot,
b) egészségi vagy pszichikai állapot alapján történő felmentésre a  felülvizsgáló orvosi bizottság jogerős 

határozata alapján kerülhet sor.

32. §  Nemzetbiztonsági ellenőrzés vagy a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti felülvizsgálati eljárás 
eredményeként megállapított kockázati tényező esetén a főigazgató köteles mérlegelni, hogy indokoltnak tartja-e 
a  hivatásos állomány tagjának az  adott, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztásban tartását. 
Ha  indokoltnak tartja, a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartásához történő jóváhagyás 
beszerzése érdekében intézkedik.

15. A szolgálati viszony megszűnéséhez kapcsolódó egyéb szabályok

33. §  A  szolgálati viszony megszűnéséhez kapcsolódó megtérítési kötelezettség fennállása esetén a  főigazgató 
engedélyezheti a visszatérítendő összeg részletekben történő megfizetését.

V. FEJEZET 
A SZOLGÁLATI PANASZ ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

34. § (1) Ha a  sérelmezett munkáltatói intézkedést hozó vagy azt elmulasztó elöljáró a  hivatásos állomány tagja által 
benyújtott szolgálati panaszban foglaltakkal egyetért, a  munkáltatói intézkedés megváltoztatása és a  mulasztás 
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pótlása érdekében haladéktalanul, de legkésőbb a Hszt. 267. § (4) bekezdése alapján rendelkezésére álló időn belül 
intézkedik.

 (2) Ha a  sérelmezett munkáltatói intézkedést hozó vagy azt elmulasztó elöljáró a  szolgálati panaszban foglaltakkal 
nem ért egyet, a  keletkezett iratokat és az  elbíráláshoz szükséges dokumentumokat az  elöljáró parancsnokhoz 
az álláspontját alátámasztó indokokat tartalmazó írásbeli véleménnyel kiegészítve terjeszti fel.

 (3) Ha az elbírálásra jogosult elöljáró parancsnok a panasznak részben vagy egészében helyt ad,
a) a sérelmezett munkáltatói intézkedést hatályon kívül helyezi és új intézkedés kiadására kötelezi 

a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
b) a sérelmezett munkáltatói intézkedés tartalmát megváltoztatja vagy
c) kötelezi a munkáltatói intézkedést elmulasztó elöljárót a munkáltatói intézkedés meghozatalára.

 (4) A  (3)  bekezdés alapján kiadott határozat rendelkezésének megfelelően a  munkáltatói intézkedésről szóló 
állományparancsot módosítani kell vagy új intézkedést kell kiadni.

35. §  A szolgálati panasz tárgyában meghozott érdemi döntésről a szolgálati út betartásával kell a panaszost tájékoztatni.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. §  Az  Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 
7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltatói kölcsön mértéke:)
„b) olyan alkalmazott esetében, akinek magának, házastársának (élettársának), vele közös háztartásban élő 
gyermekének, más együttköltöző családtagjának külön-külön vagy együttesen lakástulajdona, vagy résztulajdona 
korábban nem volt, a vételár vagy az építési költség 80%-a, de legfeljebb 5 500 000 Ft,”

38. §  Az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet
a) 26. § (1) bekezdésében az „engedményre” szövegrész helyébe a „kedvezményre” szöveg,
b) 26.  § (2)  bekezdésében a  „kedvezményre” szövegrész helyébe az  „engedményre” szöveg, az  „összegű 

kedvezmény” szövegrész helyébe az „összegű engedmény” szöveg, az „a kedvezmény” szövegrész helyébe 
az „az engedmény” szöveg

lép.

39. §  Hatályát veszti a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának 
létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről szóló 1/1997. (II. 26.) TNM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2016. (VI. 29.) MvM rendelete
a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.  törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 4.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban R.) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  kormányablak feladatai ellátásához a  jogszabályban, valamint a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 
által előírt és az e-közigazgatásért felelős miniszter által e-közigazgatási és IT biztonsági szempontból jóváhagyott, 
ügyintézési és kiegészítő szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközöket és informatikai szolgáltatásokat kell 
biztosítani.
(1a) A kormányablakok részére az 1. melléklet szerinti eszközöket és informatikai szolgáltatásokat biztosítani kell.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kormányablak részére biztosított internetes elérés a feladatai ellátásához szükséges szolgáltatások biztosítása 
mellett a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az  e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével 
információbiztonsági okból a szükséges mértékig korlátozható.
(6) Az  összes kormányablak irodára azonos elvek figyelembevételével a  kormányablak irodában lévő egyes 
munkahelyeken a szakrendszerek elérhetősége a technikai lehetőségek függvényében eltérően alakítható ki.”

2. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  járási hivatal vezetője köteles biztosítani a  Hivatal által rendelkezésére bocsátott biankó okmányok, 
tartozékok, a  személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti PIN kódokat, PUK kódot, regisztrációs kódot, valamint visszavonási jelszót tartalmazó 
borítékok (a továbbiakban: PIN boríték), rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, 
valamint szigorú elszámolási rend szerinti nyilvántartását.
(2) A  Hivatal által rendelkezésre bocsátott biankó okmányok, tartozékok, PIN borítékok, rendszámok és kellékek 
központi ellátásának rendjét és az elszámolás szabályait a 3. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az R. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kihelyezett kormányablak szolgáltatást biztosító települési ügysegédi szolgálat részére feladatai ellátásához 
legalább a 4. melléklet szerinti eszközöket és szolgáltatásokat kell biztosítani.”

 (2) Az R. 10/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  települési ügysegéd részére biztosított internetes elérés a  feladatai ellátásához szükséges szolgáltatások 
biztosítása mellett a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az  e-közigazgatásért felelős miniszter 
egyetértésével információbiztonsági okból a szükséges mértékig korlátozható.”

4. §  Az R. 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kihelyezett kormányablak szolgáltatást biztosító települési ügysegédi szolgálatnak – az (5) bekezdés szerinti 
kivétellel – a 4. melléklet szerinti követelményt legkésőbb 2016. december 31. napjáig kell teljesíteni.
(5) A  kihelyezett kormányablak szolgáltatást biztosító települési ügysegédi szolgálatnak a  4.  melléklet 2.  pont 
c) alpontja szerinti követelményt legkésőbb 2017. december 31. napjáig kell teljesíteni.”

5. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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6. §  Hatályát veszti az R. 11. § (2) és (3) bekezdése.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 19/2016. (VI. 29.) MvM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkahelyenként ügyfélfogadási munkahelyen:)
„b) MS Windows 7 vagy későbbi verzió, vagy LINUX operációs rendszer,”

 2. Az R. 1. melléklet 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkahelyenként ügyfélfogadási munkahelyen:)
„d) 1 darab elektronikus szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő táblaszámítógép vagy azzal egyenértékű 
informatikai eszköz (a  továbbiakban együtt: táblaszámítógép) (legalább 9.5”-os érintő képernyő, az  ügyintéző és 
az ügyfél számára is kényelmes használatot biztosító lopás elleni rögzítés),”

 3. Az R. 1. melléklet 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Munkahelyenként háttérfeldolgozó munkahelyen (ha van ilyen):]
„b) MS Windows 7 vagy későbbi verzió, vagy LINUX operációs rendszer,”

 4. Az R. 1. melléklet 4. pontja a következő j) és k) alponttal egészül ki:
(A kormányablak irodára:)
„j) legalább egy okmánykiadáshoz nem kapcsolódó ügyfélkiszolgálást végző munkahelyen adathordozóról történő 
adatfeltöltési elérhetőség biztosítása az  Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus 
Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) felé,
k) a  kormányablakok számára jogszabályban előírt feladatok elvégzéséhez szükséges szakrendszerek elérése 
az NTG hálózaton.”

 5. Az R. 1. melléklet 5–7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba kötött gépek 
kivételével minden munkaállomáson elérhetővé kell tenni:
a) internetelérés egyes szakrendszeri funkciók használatához nyomtatási lehetőség biztosításával,
b) hozzáférés internetes kereső szolgáltatáshoz,
c) kormányhivatali egységes levelező rendszer,
d) kormányhivatali egységes csoportmunka támogató rendszer (ha van),
e) kormányhivatali egységes intranet (ha van),
f ) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő),
g) munkafolyamat kezelő (ügyintézői felület),
h) interaktív virtuális ügyfélszolgálat (IVÜSZ) szolgáltatás,
i) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése,
j) kormányhivatali egységes iratkezelő rendszer,
k) tudástár,
l) ügyfélhívó,
m) központi időpontfoglaló,
n) elektronikus dokumentum ügyintéző általi hitelesítési lehetősége (azonosításra visszavezetve vagy egyéb 
megoldással).
6. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális magánhálózatba (VPN) 
kötött gépekhez rendelt táblaszámítógépen elérhetővé kell tenni:
a) kormányhivatali és járási hivatali iratkezelő,
b) tudástár,
c) ügyfélhívó,
d) központi időpontfoglaló.
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7. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális magánhálózatba (VPN) 
kötött gépek kivételével a munkaállomáshoz tartozó táblaszámítógépen elérhetővé kell tenni:
a) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési szolgáltatás elérése (csak ügyintézői munkaállomás felől 
kezdeményezhető módon),
b) ügyfélelégedettség-mérés,
c) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése 
(adathordozóról történő dokumentum feltöltési szolgáltatások kivételével).”

 6. Az  R. 1.  melléklet 3.  pont a)  alpontjában a  „munkahelyhez scannelést” szövegrész helyébe a  „munkahelyhez 
digitalizálást (szkennelést)” szöveg lép.

2. melléklet a 19/2016. (VI. 29.) MvM rendelethez

 1. Az R. 2. melléklet 2. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
[Okmánykiadó munkahelyre (az általános munkahelyre biztosított eszközökön – beleértve hálózati eléréshez szükséges 
eszközöket – felül):]
„f ) személyi igazolvány elektronikus tároló elemének adattartalmát író-olvasó periféria.”

3. melléklet a 19/2016. (VI. 29.) MvM rendelethez

 1. Az R. 3. melléklet címe a következők szerint módosul:
„A biankó okmányok, tartozékok, PIN borítékok, rendszámok és kellékek központi ellátásának rendje 
és az elszámolás szabályai”

 2. Az R. 3. melléklet 2. pont 2.1. alpont b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hivataltól szállítólevéllel érkező biankó okmány küldeményt, iktatókönyvben történő (gyűjtőszámon) érkeztetés után 
a küldeményhez mellékelt kísérőjegyzék, valamint a központi okmánynyilvántartás alapján ellenőrizni kell:]
„b) tartomány (első és utolsó nyomtatvány, rendszámtábla azonosítójának ellenőrzése),
c) darabszám (a csomag, szállítóegység leszámlálása és legalább szúrópróba szerinti ellenőrzése)”
(alapján.)

 3. Az R. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányablak ügyintéző a  munka befejezésekor elszámol a  biankó okmányokkal. Az  elszámolásról jegyzőkönyv 
készül, mely tartalmazza)
„c) az okmány, PIN boríték típusát,”

 4. Az R. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányablak ügyintéző a  munka befejezésekor elszámol a  biankó okmányokkal. Az  elszámolásról jegyzőkönyv 
készül, mely tartalmazza)
„e) a nyomdai hibás, gyártáshibás biankó okmányok, PIN borítékok azonosítóját,”

 5. Az R. 3. melléklet 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hibás, selejtes okmányok kezelése)
„4.1. Okmányok, PIN borítékok érvénytelenítése
A hibás, selejtes okmányokat és PIN borítékokat áthúzással, pecsételéssel vagy a  biankó okmányok esetében 
átlyukasztással érvényteleníteni kell.”

 6. Az R. 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Okmányok és PIN borítékok tárolása
Az okmányokat és PIN borítékokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tűzvédelmi 
szempontokból is megfelelő helyen kell tárolni.”
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 7. Az  R. 3.  melléklet 1.  pontjában az „A járási hivatal vezetője által az  okmányok és a  rendszámok kezelésére kijelölt 
kormányablak ügyintéző köteles figyelemmel kísérni a  biankó okmányok, a  tartozékok, rendszámok és kellékek 
okmányirodai készletét, és köteles elkészíteni a  szükséges megrendeléseket az  erre szolgáló informatikai 
rendszerben.” szövegrész helyébe az „A járási hivatal vezetője a Hivatal által biztosított biankó okmányok, tartozékok, 
PIN borítékok kellékek és a  rendszámok (a  továbbiakban együtt: termékek) kezelésére kijelölt kormányablak 
ügyintéző, távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt személy köteles figyelemmel kísérni a termékek okmányirodai 
készletét, és köteles elkészíteni a szükséges megrendeléseket az erre szolgáló informatikai rendszerben.” szöveg lép.

 8. Az  R. 3.  melléklet 2.  pont 2.1.  alpontjában az  „A Hivataltól szállítólevéllel érkező biankó okmány küldeményt, 
iktatókönyvben történő (gyűjtőszámon) érkeztetés után a  küldeményhez mellékelt kísérőjegyzék, valamint 
a  központi okmánynyilvántartás alapján ellenőrizni kell” szövegrész helyébe az „A Hivataltól szállítólevéllel érkező 
biankó okmányt, PIN boríték küldeményt, rendszámtáblát az  iktatókönyvben történő (gyűjtőszámon) érkeztetés 
után a  küldeményhez mellékelt szállítólevél, valamint a  központi okmánynyilvántartás alapján ellenőrizni kell” 
szöveg lép.

 9. Az R. 3. melléklet 3. pontjában a „Biankó okmányok felhasználása” szövegrész helyébe a „Biankó okmányok és PIN 
borítékok felhasználása” szöveg lép.

 10. Az  R. 3.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában az „A kormányablak ügyintéző munkakezdéskor a  napi feladatokhoz 
szükséges mennyiségben biankó okmányt vételez. A  vételezett biankó okmányokról jegyzőkönyv készül, mely 
tartalmazza” szövegrész helyébe az „A kormányablak ügyintéző munkakezdéskor a  napi feladatokhoz szükséges 
mennyiségben biankó okmányt és PIN borítékot vételez. A  vételezett biankó okmányokról és PIN borítékokról 
jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza” szöveg lép.

 11. Az  R. 3.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában a „Ha egy típusból nem zárt intervallum kerül kiadásra, a  bejegyzést 
rész-intervallumonként kell megtenni. A  vételezést aláhúzással kell lezárni, és mind az  ügyintézőnek, mind pedig 
a biankóokmányok kezelésre kijelölt személynek alá kell írnia. Abban az esetben, ha a vételezett okmánykontingens 
a  nap folyamán kevésnek bizonyul, pótvételezést kell eszközölni a  fentiekkel azonos módon.” szövegrész helyébe 
a  „Ha egy típusból nem zárt intervallum kerül kiadásra, a  bejegyzést rész-intervallumonként kell megtenni. 
A  vételezést aláhúzással kell lezárni, és mind az  ügyintézőnek, mind a  termékek kezelésére, vagy távolléte esetén 
a  helyettesítésre kijelölt személynek alá kell írnia. Abban az  esetben, ha a  vételezett okmány- vagy PIN boríték 
kontingens a nap folyamán kevésnek bizonyul, pótvételezést kell eszközölni a fentiekkel azonos módon.” szöveg lép.

 12. Az R. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában az „A kormányablak ügyintéző a munka befejezésekor elszámol a biankó 
okmányokkal.” szövegrész helyébe az  „A kormányablak ügyintéző a  munka befejezésekor elszámol a  biankó 
okmányokkal és a PIN borítékokkal.” szöveg lép.

 13. Az R. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont d) pontjában az „a rendeltetésszerűen felhasznált biankó okmányok” szövegrész 
helyébe az „a rendeltetésszerűen felhasznált biankó okmányok, PIN borítékok” szöveg lép.

 14. Az  R. 3.  melléklet 3.  pont 3.2.  alpont f )  pontjában az „a fel nem használt biankó okmányok” szövegrész helyébe 
az „a fel nem használt biankó okmányok, PIN borítékok” szöveg lép.

 15. Az R. 3. melléklet 4. pontjában a „Hibás, selejtes okmányok kezelése” szövegrész helyébe a „Hibás, selejtes okmányok 
és PIN borítékok kezelése” szöveg lép.

 16. Az R. 3. melléklet 4. pont 4.2. alpontjában az „A Hivatalhoz felterjesztendő okmányok kezelése
Abban az  esetben, ha a  nyomtatvány a  gyártás során teljesen vagy beazonosíthatatlanságig sérült, az  esetleges 
okmánymaradványokat is tartalmazó borítékot kell feliratozni, feltüntetve” szövegrész helyébe az  „A Hivatalhoz 
felterjesztendő okmányok és PIN borítékok kezelése
Abban az  esetben, ha a  nyomtatvány a  megszemélyesítés során teljesen vagy beazonosíthatatlanságig sérült, 
az esetleges okmánymaradványokat is tartalmazó borítékot kell feliratozni, feltüntetve” szöveg lép.

 17. Az R. 3. melléklet 4. pont 4.2. alpontjában
a) a „biankó okmányokról” szövegrész helyébe a „biankó okmányokról és PIN borítékokról”,
b) az „és azokat fajtánként” szövegrész helyébe az „és PIN borítékokat, továbbá azokat fajtánként”
szöveg lép.
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4. melléklet a 19/2016. (VI. 29.) MvM rendelethez

 1. Az R. 4. melléklet 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Települési ügysegédenként)
„d) mobiltelefon (okostelefon kategória, legalább hat megapixel felbontású fényképkészítési lehetőséggel)”

 2. Az R. 4. melléklet 2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Minden irodai ügyfélfogadási helyszínen)
„d) bankkártyás fizetést lehetővé tevő terminál, ahol a c) alpont szerinti hálózati kapcsolat rendelkezésre áll.”

 3. Az R. 4. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Biztosítandó informatikai szolgáltatások:
a) internetelérés egyes szakrendszeri funkciók használatához nyomtatási lehetőség biztosításával,
b) hozzáférés internetes kereső szolgáltatáshoz,
c) kormányhivatali egységes levelező rendszer,
d) kormányhivatali egységes csoportmunka támogató rendszer (ha van),
e) kormányhivatali egységes intranet (ha van),
f ) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő),
g) munkafolyamat kezelő (ügyintézői felület),
h) interaktív virtuális ügyfélszolgálat (IVÜSZ) szolgáltatás,
i) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése,
j) kormányhivatali egységes iratkezelő rendszer,
k) tudástár,
l) központi időpontfoglaló,
m) elektronikus dokumentum ügyintéző általi hitelesítési lehetősége (azonosításra visszavezetve vagy egyéb 
megoldással),
n) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési és ügyfélkapus feltöltési szolgáltatás elérése.”

 4. Hatályát veszti az R. 4. melléklet 1. pont c) alpontja.
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A belügyminiszter 23/2016. (VI. 29.) BM rendelete
egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím és a  26–27.  melléklet tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (3)  bekezdésében, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím és a 28. melléklet tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 módosítása

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § A  nemzeti vízum iránti kérelmet az  e  rendelet 10.  mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell 
benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen 
és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.”

2. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 18. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A  munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az  e  rendelet 35.  mellékletében meghatározott 
formanyomtatványon kell benyújtani.
(17) A jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 36. mellékletében meghatározott 
formanyomtatványon kell benyújtani.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 18. §-a a következő (18)–(20) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A  szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az  e  rendelet 37.  mellékletében 
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
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(19) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és a hosszú távú mobilitási célú tartózkodási engedély 
iránti kérelmet az e rendelet 38. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(20) A  Harmtv. 6.  § (3)  bekezdésben foglalt esetben a  fogadó szervezet a  Harmtv. 71.  § (9)  bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettségét az e rendelet 39. mellékletében meghatározott bejelentő lapon köteles 
teljesíteni.”

3. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) Az  a  harmadik országbeli állampolgár, akinek a  tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, 
az  adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az  e  rendelet 21.  mellékletében meghatározott 
formanyomtatványon kérheti a  tartózkodási okmánya cseréjét a  lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes 
regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. 
A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.
(2) A  tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az  új tartózkodásra jogosító engedélyt 
– a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett – a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.
(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás 
vagy téves adatokat tartalmaz.”

4. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A.  § (1) Ha a  harmadik országbeli állampolgár a  tartózkodási okmányát elvesztette, az  megsemmisült vagy 
eltulajdonították, illetve az  okmány megrongálódása miatt a  benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná 
vált, a  tartózkodási okmányát a  lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az  e  rendelet 
22.  mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A  külföldön tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgár a  22.  melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a  konzuli tisztviselőnél is 
előterjesztheti.
(2) Ha az  elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az  új tartózkodási okmány kiadása előtt 
megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.
(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a  tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált 
meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le.”

5. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § Az  EGT-állampolgár és a  magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagja, valamint a  harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet 
irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft.”

6. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 III/A. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT 
A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK”

7. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 III/A. Fejezete a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B.  § Ha EGT-állampolgár és a  magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagja, illetve a  harmadik országbeli állampolgár az  úti okmányát elvesztette, megsemmisült 
vagy azt eltulajdonították, az  úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett 
tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve 
a  harmadik országbeli állampolgár kérelmére az  illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás 
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esetén a  szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az  e  rendelet 40.  mellékletében meghatározott 
formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.”

8. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 31. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  rendelet 37.  melléklete a  harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából 
való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(8) E  rendelet 38. és 39.  melléklete a  harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében 
történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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) 1. §-át megelőző alcímében,
b) az 1. § (1) bekezdésében,
c) a 3. §-át megelőző alcímében, valamint
d) a 3. § (1) bekezdésében
a „három hónapot meghaladó” szövegrész helyébe a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó” szöveg 
lép.

 (2) Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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) 18. § (3) bekezdése,
b) 12. melléklete.

10. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
d) 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
e) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
f ) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép,
g) 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép,
h) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép,
i) 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép,
j) 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép,
k) 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép,
l) 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép,
m) 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép,
n) 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép,
o) 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép,
p) 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép,
q) 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép,
r) 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép,
s) a 20 . melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki,
t) a 21. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki,
u) a 25. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.
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 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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) 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép,
b) a 22. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki,
c) a 23. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki,
d) a 24. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet módosítása

11. §  Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 61/A.  §-a 
értelmében kivételes helyzet fennállása idején az  idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet hatálya alatt álló 
harmadik országbeli állampolgárok elhelyezésére büntetés-végrehajtási intézetben (a  továbbiakban: bv. intézet) 
kerül sor, e  rendelet őrzött szállásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az  eltéréssel, hogy ebben 
az esetben
a) az őrzött szálláson a bv. intézetet, az őrzött szállás vezetőjén a bv. intézet parancsnokát kell érteni,
b) az  5.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  napirendet a  bv. intézet parancsnoka – az  országos rendőr-főkapitány, 
a  büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának 
jóváhagyásával – határozza meg,
c) a  11.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  őrizetes a  döntés ellen a  büntetés-végrehajtás országos parancsnokához 
fordulhat,
d) a 26. § (3) bekezdésétől eltérően az őrizetes által a bv. intézetnek vagy a szállítást végző szervnek szándékosan 
okozott kár, továbbá a bv. intézet vagy a szállítást végző szerv által az őrizetesnek okozott kár megtérítése tárgyában 
az eljárást a bv. intézet parancsnoka által megbízott személy folytatja le.”

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet módosítása

12. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a  kérelem előterjesztésének helye szerinti 
állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni
a) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját,
b) a  tartózkodási engedély kiadására, a  tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a  tartózkodási engedély 
átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,
c) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg 
nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése vagy visszavonása 
tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,
d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem és a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés 
elleni fellebbezés díját,
e) a  kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumokmány pótlására irányuló eljárás 
díját,
f ) a nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díját,
ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.”

13. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet
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a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó 
összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból származó, valamely 
tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a  harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

14. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklete 
a 26. melléklet szerint módosul.

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklete 
a 27. melléklet szerint módosul.

 (3) Hatályát veszti a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
2. melléklet I. pontjának 3. alpontja.

4. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

15. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)
„c) a  menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a  menedékeskénti elismerését kérő (a  továbbiakban: 
elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes tekintetében ellátja a harmadik 
országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását 
szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol által az  Eurodac-
adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, a  biztonságon és 
a  jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség 
létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján a nemzeti egységre háruló feladatokat;
d) felelős az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendeletből fakadó feladatok ellátásáért;”

 (2) A  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1.  § (2)  bekezdés f )  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)
„f ) végzi és összehangolja az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes 
ellátásával és támogatásával kapcsolatos igazgatási feladatokat;”

 (3) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)
„h) a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben (a  továbbiakban: Tv.), valamint a  menedékjogról szóló 
2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellátást 
és támogatást nyújt az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes részére;
i) együttműködik az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, befogadott és a menedékes ellátásában 
részt vevő, illetve szerepet vállaló fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, a települési 
– a  fővárosban a  fővárosi kerületi – önkormányzatokkal, továbbá a  gyámhatóságokkal, a  civil szervezetekkel és 
egyházi jogi személyekkel, valamint – törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében – a  rendvédelmi 
szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;”
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16. § (1) A  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a  következő közösségi jogi aktusoknak történő 
megfelelést szolgálja:]
„b) a  nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 
2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

 (2) A  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8.  § (1)  bekezdése a  következő 
d) ponttal egészül ki:
[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a  következő közösségi jogi aktusoknak történő 
megfelelést szolgálja:]
„d) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 
2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

 (3) A  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8.  § (2)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a  következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg:]
„a) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az  ujjlenyomatok 
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol 
által az  Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 603/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet.”

17. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében és
b) 1. § (4) bekezdésében
az „ellátási, valamint integrációs feladatokat” szövegrész helyébe az „ellátási feladatokat” szöveg lép.

18. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet Melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

5. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező 
egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet módosítása

19. §  A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről 
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot 
meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum kiadásához a konzuli tisztviselő a központi vízumhatóság 
hozzájárulását kéri, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) állampolgársága szerinti országára,
b) állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országára vagy
c) más személyes körülményére tekintettel feltehető, hogy a  vízumkérelmének elbírálása a  közbiztonság és 
a  nemzetbiztonság védelme, valamint a  Vízumkódexben meghatározottak szerint a  migrációs kockázatértékelés, 
a visszaélések és csalások megelőzése és kiszűrése érdekében különös körültekintést igényel.
(2) A  vízumkérelem elbírálása a  közbiztonság és a  nemzetbiztonság védelme, valamint a  Vízumkódexben 
meghatározottak szerint a  migrációs kockázatértékelés, a  visszaélések és csalások megelőzése és kiszűrése 
érdekében akkor igényel különös körültekintést, ha egy adott országból érkező vízumkérelmezők vagy 
a  vízumkérelmezők meghatározott csoportja körében felmerül annak a  megalapozott lehetősége, hogy olyan 
személy is vízumot kérelmezhet,
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a) aki Magyarország szuverenitását, területi épségét, politikai, gazdasági, honvédelmi vagy más fontos nemzeti 
érdekét veszélyeztető tevékenységet fejtene ki,
b) aki Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységet folytatna,
c) akinek a  tevékenysége összefüggésbe hozható szervezett bűnözői csoportokkal, kábítószer-kereskedelemmel, 
fegyverkereskedelemmel, embercsempészettel vagy emberkereskedelemmel,
d) akinek a valós szándéka terrorcselekmény vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény elkövetésére irányul,
e) akinek vízumkérelme alapján folytatott eljárás keretében a  személyes meghallgatása alkalmával kormányzati 
döntéseket megalapozó, külföldi eredetű információk szerezhetőek meg,
f ) aki közreműködik haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás, illetve kettős felhasználású termék vagy nemzetközileg 
ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmazásában,
g) aki a vízumkérelem megalapozása céljából hamis vagy hamisított dokumentumot csatolna, hamis adatot közölne 
vagy a kiadott vízumokmányt meghamisítaná,
h) aki a kérelmezett vízumot céljával ellentétes módon kívánja felhasználni, vagy
i) aki a  vízumban foglalt tartózkodási időt meghaladóan tartózkodna Magyarország vagy más schengeni állam 
területén.”

20. §  A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről 
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. §-ban meghatározott esetek meghatározásakor)
„a) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a terrorizmust elhárító szerv ilyen tartalmú információit,”
(kell figyelembe venni.)

21. §  A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről 
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § Más schengeni állam központi vízumhatósága a  kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra 
jogosító vízum kiadásához való hozzájárulásának megadása előtt az  1.  §-ban meghatározott esetekben folytat 
egyeztetést a  810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikk (1)  bekezdése szerinti központi 
vízumhatósággal.”

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 14. § (2) bekezdése és a 27. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) Az  1.  §, a  2.  § (2)  bekezdése, a  8.  §, a  10.  § (2)  bekezdése, a  13.  §, a  14.  § (3)  bekezdése, a  6., 22–24.  melléklet 

2016. szeptember 30-án lép hatályba.

23. § (1) Ez a rendelet
a) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 

vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a  harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a  harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a  nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 
2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 
2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez  a  rendelet a  harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol 
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által az  Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 603/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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1. melléklet a … BM rendelethez 

„1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

ADATLAP A REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS A 
LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ 

 Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  ____ év ____ hónap ____ nap   
Az okmány kiállításának jogalapja:   

 keresőtevékenység folytatása 
 tanulmányok folytatása 

     

 családtag 
 egyéb 

   

    
Kérelmező telefonszáma:     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]   
Kérelmező e-mail címe:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

       
I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 

   A jogosult neve   
 1. Családi neve:  
 2. Utóneve(i):  

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:   
 4. Utóneve(i):  

   Anyja születési neve   
 5. Családi neve:  
 6. Utóneve(i):  

   Születési helye   
 7. Ország:  
 8. Település:   
 9. Születési ideje:  ____ év          ____ hónap        ____ nap 
 10. Neme:  Férfi    Nő:  
 11. Állampolgársága:   
 12. Családi állapota:  Nőtlen/Hajadon  Házas  Özvegy 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7471 
14 
 

   Elvált     
 II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai 

 21. Nevezze meg okmányának 
típusát:  

úti okmány  
személyazonosító igazolvány 

 22. Okmányának száma:   
 23. Úti okmány típusa:  Magánútlevél  Szolgálati útlevél  Diplomata útlevél 

   Egyéb, éspedig  ____ 
  Az okmány kiállításának helye    
 24. Ország:   
 25. Település:   
 26. Kiállítási ideje:  ____ év          ____ hónap        ____ nap 
 27. Érvényessége:  ____ év          ____ hónap        ____ nap 

 III. Magyarországi lakóhelye 
 31. Irányítószám:   
 32. Település:                                                                Kerület:  
 33. Közterület neve:  
 34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  
 35. Házszám / Helyrajzi szám:   

 Épület:             Lépcsőház:  Emelet:   Ajtó:  
 36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 

Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló 

nyilatkozatát. 
 IV. Egyéb adatok 

 41. Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással? 
 Igen  
 Nem, az egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.  
 42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 

 Igen   Nem  
 43. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban? 

 Igen   Nem  
44. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 

 Ország:  
 
 Település:  
 
 Közterület neve:   
 
45. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább? 
 
Ország:  
 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

aláírás 
 A hatóság tölti ki!   

 A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem. 
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 Kelt: .............................................................  ................................................... 
(aláírás, pecsét) 

 Kiadott okmány száma:  ________________ 
 A regisztrációs igazolást átvettem. 

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

(a kérelmező aláírása) 
 Az illetékbélyeg helye: 

„ 
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2. melléklet a … BM rendelethez 

„2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 
 

I. 

 

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL 
RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ 

 Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének 
dátuma:  Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  ______ év ______  hónap ____  nap   
   Az adatlap célja: 
 

 Okmány kiállítása. 
 Okmány meghosszabbítása. 

 

     

  Az okmány átvételének helye:  
   A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
   A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését   
kéri. 
   E-mail cím: 
   Telefonszám: 

  Arcfénykép   
  helye   

   
     
      
     
     

    
   [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 

aláírás mintája] 
  

    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

  

  
 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 
  A jogosult neve   
 1. Családi neve:   
 2. Utóneve(i):   

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:   
 4. Utóneve(i):   

   Anyja születési neve   
 5. Családi neve:   

2. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 6. Utóneve(i):   
   Születési helye   
 7. Ország:   
 8. Település:   
 9. Születési ideje:  ____ év    ____ hónap    ____ nap 
 10. Neme:  férfi:   nő  
 11. Állampolgársága:   
 12. Családi állapota:   nőtlen/hajadon   házas   özvegy 

    elvált     
 II. Úti okmányának adatai 
 21. Okmányának száma:   
 22. Okmányának típusa:   Magánútlevél   Szolgálati útlevél   Diplomata útlevél 

    egyéb, éspedig: 
      

    

 Az okmány kiállításának helye   
 23. Ország:   

 
 24. Település:   

 
 
 25. Kiállítási ideje: 

  
____ év    ____ hónap    ____ nap 

  
26. Érvényessége: 

 
 ____ év    ____ hónap    ____ nap 

 III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodás 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 vagy helyrajzi szám:   
 Épület:   Lépcsőház:   Emelet:   Ajtó:  
 46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 

 Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 
 Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló 

nyilatkozatát. 
V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik 
 51. Családi neve:   
 52. Utóneve(i):   

   Születési helye    
 53. Ország:   
 54. Település:   
 55. Születési ideje:                     év             hónap          nap 
 56. Neme:  férfi:   nő:    
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 57. Állampolgársága:   
 58. Rokonsági foka: 
       Szülő 

 
    Gyermek 
  
   Házastárs 

 Élettárs, ha magyar 
hatóság vagy az 
Európai Unió más 
tagállamának hatósága 
előtt regisztrált élettársi 
kapcsolatot létesített. 

 Egyéb, 
éspedig:  
 
 
Abban az 
országban, 
ahonnan érkeznek:  

     EGT-állampolgár eltartottja 
volt 
  EGT-állampolgárral egy 
háztartásban élt  

   akiről súlyos egészségügyi 
okból 
az EGT-állampolgár személyesen 
gondoskodik 

VI. Egyéb adatok 
 61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 Igen   Nem  
 62. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?    Igen                  Nem  
63. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 

 Ország: ____ 
 
 Település: ____ 
 
 Közterület neve (cím): ____ 
 
64. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább? 
 
Ország: ____ 
 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 Kelt: __________________________  _________________________________ 
   aláírás 

 A hatóság tölti ki!  

 A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _______év  ___hónap ____napig 
tartó érvényességgel engedélyezem. 

 Kelt: __________________________  _________________________________ 
   (ügyintéző aláírása, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  

 ____________________________________ 
 A tartózkodási kártyát átvettem.    

 Kelt: __________________________  _________________________________ 
  (kérelmező aláírása) 

 Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ____________________________________ 
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Az illetékbélyeg helye: 

A kérelem elutasítása esetén 
 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
Az elutasító döntés indoka röviden: 
 

Az eljárás megszüntetése esetén 
A megszüntető döntés száma: 
A döntés kelte: ___________ év _______ hónap ______ nap 
A döntés indoka röviden: 
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II.  
 

 

ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ 
CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A 

LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ 

 Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének 
dátuma:  Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  ______ év ______  hónap ____  nap   
   Az adatlap célja: 

 Okmány kiállítása. 
 Okmány meghosszabbítása. 

 
 

      

    Arcfénykép   
Az okmány átvételének helye:  helye  

☐   A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.      
☐   A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri. 

     

       
E-mail cím:      

Telefonszám:      

    
    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]   
   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

       
 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 

  A jogosult neve   
 1. Családi neve:   
 2. Utóneve(i):   

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:   
 4. Utóneve(i):   

   Anyja születési neve   
 5. Családi neve:   
 6. Utóneve(i):  

   Születési helye   
 7. Ország:   
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 8. Település:   
 9. Születési ideje:  ____ év           ____ hónap         ____ nap 
 10. Neme:  Férfi   Nő:  
 11. Állampolgársága:   
 12. Családi állapota:   Nőtlen/Hajadon   Házas   Özvegy 

    Elvált     
 II. Úti okmányának adatai 

 
 21. Okmányának száma: 

 
 

 22. Úti okmány típusa:   Magánútlevél   Szolgálati útlevél   Diplomata útlevél 
    Egyéb, éspedig     
   Az okmány kiállításának helye   
 
 23. Ország: 

 

 
 24. Település: 

  

  
25. Kiállítási ideje: 

 
 ____ év          ____ hónap        ____ nap 

  
26. Érvényessége: 

 
 ____ év          ____ hónap        ____ nap 

 III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai 
 
 31. Jelenlegi okmányának száma: 

 
 ____ 

  
32. Kiállítási ideje: 

 
 ____ év   ____ hónap  ____ nap     

 33. Érvényessége: ____ év   ____ hónap   ____ nap   

 IV. Magyarországi lakóhelye 
 41. Irányítószám:   
 42. Település:                      Kerület: 
 43. Közterület neve:   
 44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):   
 45. Házszám / Helyrajzi szám:   
Épület:   Lépcsőház :  Emelet:   Ajtó:  
 46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 

 Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 
 Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló 

nyilatkozatát. 
V. Annak a magyar állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik 

 51. Családi neve:   
 52. Utóneve(i):   

   Születési helye    
 53. Ország:   
 54. Település:   
 55. Születési ideje:  ____ év          _____ hónap        ____ nap 
 56. Neme:  Férfi   Nő:    
 57. Állampolgársága:  ____________________________________ 
 58. Rokonsági foka:   
Szülő 

   Gyermek   Házastárs  Élettárs, ha 
magyar hatóság 
vagy az Európai 

 Egyéb, éspedig: 
 magyar állampolgár eltartottja 
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Unió más 
tagállamának 
hatósága előtt 
regisztrált élettársi 
kapcsolatot 
létesített 

 magyar állampolgárral legalább egy 
éve egy háztartásban él 

 akiről súlyos egészségügyi okból a 
magyar állampolgár személyesen 
gondoskodik 

 VI. Egyéb adatok 
 61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 Igen   Nem  
 62. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?      Igen                  Nem  
63. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 

 Ország: ____ 
 
 Település: ____ 
 
 Közterület neve:  ____ 
 
64. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább? 
 
Ország: ____ 
 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

   aláírás 

 A hatóság tölti ki! 
  
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ___________év______hónap _____napig tartó 
érvényességgel engedélyezem. 
  

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

 ................................................... 
   (aláírás, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  ____________________________________ 
 A tartózkodási kártyát átvettem.    
 Kelt: ...........................................  .......................................... 

   (a kérelmező aláírása) 
 Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: .......................... 
 Az illetékbélyeg helye: 

A kérelem elutasítása esetén 
 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
Az elutasítás indoka röviden: 

 

Az eljárás megszüntetése esetén 
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A megszüntető döntés száma: …………………………….. 
A döntés kelte: ___________ év _______ hónap ______ nap 
A döntés indoka röviden: 

„ 
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3. melléklet a … BM rendelethez 
 

„3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 
 

 

ADATLAP AZ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ 

 Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének 
dátuma:  Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  ______ év ______  hónap ____  nap   
   Az adatlap célja: 
 

       ☐   Okmány kiállítása. 
       ☐  Okmány meghosszabbítása. 

 

      

    Arcfénykép   
Az okmány átvételének helye:     
    

   

 A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi 
át. 

     

  A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri.    

   

E-mail cím:     
Telefonszám:     

    
     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]   
   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

       
  

 I. Tartózkodásra jogosult személy adatai 
  A jogosult neve   
Családi neve:   
Utóneve(i):   

  Előző vagy születési neve   
Családi neve:   
Utóneve(i):   

   Anyja születési neve   
 5. Családi neve:   

3. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 6. Utóneve(i):   
   Születési helye   
 7. Ország:   
 8. Település:   
 9. Születési ideje:  ____év           ____hónap         ____nap 
 10. Neme:  Férfi   Nő:  
 11. Állampolgársága:   
 12. Családi állapota:  Nőtlen/Hajadon  Házas  Özvegy 

   Elvált     
II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai 

 21. Nevezze meg  
okmányának típusát:  

  úti okmány  
  személyazonosító igazolvány 

 22. Okmányának száma:   
 

 23. Úti okmány típusa:  Magánútlevél  Szolgálati útlevél  Diplomata útlevél 
   Egyéb, éspedig  ____ 
   Az okmány kiállításának helye   
 24. Ország:   
 25. Település:   
 26. Kiállítási ideje:   

____ év          ____ hónap        ____ nap 
 27. Érvényessége:   

____ év          ____ hónap        ____ nap 
 III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai 

 31. Jelenlegi okmányának száma: 
 

  

  
32. Kiállítási ideje: 

  
____ év   ____ hónap  ____ nap     

 33. Érvényessége: ____ év   ____ hónap   ____ nap   

 IV. Magyarországi lakóhelye 
 41. Irányítószám:   
 42. Település:                   Kerület:  
 43. Közterület neve:   
 44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):   
 45. Házszám / Helyrajzi szám:   
 Épület:   Lépcsőház :  Emelet:  Ajtó:  
 46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja: 

Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló 

nyilatkozatát. 
V. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése 

(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!) 
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 EGT-állampolgár, aki 5 

éven át megszakítás nélkül, 
jogszerűen Magyarország 
területén tartózkodott 

  
  családtag, 

aki 5 éven át 
megszakítás 
nélkül, jogszerűen 
Magyarország 
területén 
tartózkodott 

 
 személy, aki az 

EGT- 
állampolgárra vagy 
a magyar 
állampolgárra 
tekintettel 
fennmaradó joggal 
rendelkezik, és 5 
éven át 
megszakítás 
nélkül, jogszerűen 
Magyarország 
területén 
tartózkodott 

 
 állandó 

tartózkodásra 
jogosult szülőnek 
Magyarországon 
született gyermeke 

 
 magyar állampolgár családtagja – 

házastárs, valamint a 8. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján tartózkodásra jogosult 
személy kivételével –, ha megszakítás 
nélkül legalább egy éve a magyar 
állampolgárral családi életközösségben 
él 

 magyar állampolgár házastársa, 
feltéve, hogy a házasságot a kérelem 
benyújtását megelőzően legalább két 
éve megkötötték, és azóta 
életközösségük folyamatos 
 

 

 
Ha magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy 
meghosszabbítását, a családtag adatai: 
51. Családi neve:  
52. Utóneve (i):  
Születési helye:  
53. Ország:  
54. Település:  
55. Születési ideje: ____ év    ____ hó     ____nap 
56. Neme:  
 
57. Állampolgársága:  
58. Rokonsági foka:       szülő                 gyermek              házastárs        Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai 
Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített 
 

egyéb 
 

59. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 

 Ország:  
 
 Település:  
 
 Közterület neve:   
 

 Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább? 
 
Ország: ____ 
 
 Kelt: _________________________  _________________________________ 

aláírás 
 

 
Hatóság tölti ki! 

 A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap ______napig tartó 
érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.  
 
 Kelt: .............................................................  ................................................... 

(aláírás, pecsét) 
 Kiadott okmány száma:  
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 Az állandó tartózkodási kártyát 
átvettem. 

  

 Kelt: ...........................................  .......................................... 
(a kérelmező aláírása) 

 
 Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma:  
 Az illetékbélyeg helye: 

 
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma:  
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 
A megszüntető döntés száma:  

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés indoka (röviden): 

 
„ 
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4. melléklet a … BM rendelethez 

„6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 
6. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2. Tartózkodási kártya) 
„a) EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére 
Az okmány megnevezése: tartózkodási kártya 
Az okmány formátuma: ID-2 kártya 
Az okmány adattartalma a következő: 
1. okmányazonosító (elnevezése, száma); 
2. név - családi és utónév (nevek) -; 
3. születési helye (település, ország); 
4. születési ideje; 
5. állampolgárság; 
6. neme; 
7. arcfénykép; 
8. érvényességi idő; 
9. a kiállító hatóság bélyegzője; 
10. a kiállítás helye, ideje; 
11. gépi olvasásra alkalmas adatsor; 
12. megjegyzés [„EGT-állampolgár családtagja”]; 
13. egyéb megjegyzés [„tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére”/ „residence 
card issued to family members of EEA citizens”].” 
 
2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 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 
6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Állandó tartózkodási kártya 
Az okmány megnevezése: állandó tartózkodási kártya 
Az okmány formátuma: ID-2 kártya 
Az okmány adattartalma a következő: 
1. az okmányazonosító (elnevezése, száma); 
2. név - családi és utónév (nevek) -; 
3. születési helye (település, ország); 
4. születési ideje; 
5. a kérelmező aláírása; 
6. arcfénykép; 
7. a kiállító hatóság bélyegzője; 
8. a kiállítás helye, ideje; 
9. érvényességi idő; 
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10. hátoldalon kiegészítő információ: Csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal 
(harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag esetén úti okmánnyal) együtt 
érvényes./Valid together with a valid personal identification document or travel document. (In 
case of third country national family member only with valid travel document.)” 

4. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
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5. melléklet a … BM rendelethez 

„8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Magyarország 
La Hongrie / Hungary 

 Sorszám: 
Numéro/Number 

 
 

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem / une demande pour clause 
officielle de la lettre d’invitation / Request for official endorsement of the invitation 

letter  

Az ügyfél elérhetőségei: 

Telefonszám:    E-mail cím: 

Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned  

Magánszemély kérelmező esetén/In case of natural person invitor / Dans le cas de la personne naturelle:

 Családi név / Nom / Surname   
 
 

 Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name  
 

 Születési családi név / Nom de famille de naissance 
 / Surname at birth 
 
 

 Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth 
 

 Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la 
mère/ Mothers surname at birth 
 
 

 Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name 
 

Születési családi és utónév / Nom et prénom / Surname and first name at birth:  
____ 
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name  
____ 
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)  
____ 
  
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour  
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____ 
Foglalkozás / Profession / Profession Neme / Sexe /Sex ____ 

Neme / Sexe /Sex Foglalkozás / 
Profession / Profession  
____ 

Személyazonosító okmány típusa és száma / Le type et le numéro du carte d’identité / Type and No. of document 
____ 

5. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) / Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) / Residence title  (applicable to foreigners)  
____ 

Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address  
____ 
Jogi személy kérelmező esetén / In case of legal person invitor/ Dans le cas d'une personne morale:  

Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale / Name of legal entity 
____ 
Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters  
____ 
Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve / Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation /  
Name of the person entitled to undertake obligations  
____ 
Jogi személy cégjegyzék-száma / Numéro de registre du commerse et des sociétés de la personne morale / Company register number of 
the legal entity  
____ 
 Jogi személy adószáma /Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity 
____ 

 
az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprès du service des étrangers à héberger / 
take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating
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 Családi név / Nom / Surname   
 
 

 Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name  
 

 Születési családi név / Nom de famille de naissance 
 / Surname at birth 
 
 

 Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth 
 

 Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la 
mère/ Mothers surname at birth 
 
 

 Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name 
 

Családi név / Nom / Surname  ____ 

Utónév /Prénom /First name ____ 

Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name: ____ 

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)  
 
 
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour 
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality 
Foglalkozás / Profession / Profession  

Neme / Sexe /Sex  

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ____ 
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ____ év/year ____ hó/month ____ nap/day 

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____ 

Neme / Sexe / Sex ____ 
Útlevél száma/ Numéro de passeport / Passport No. ____ 

Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address ____ 

Kérelmezővel való kapcsolata és megismerkedés körülményei/ Lien de parenté avec le demandeur et les circumstances de connaissance 
/ Family relationship to applicant and the circumstances of acquaintance ____ 
 
 
Vele együtt utazó házastársa / Accompagné(e) de son conjoint / Accompanied by his or her spouse  

 Családi név / Nom / Surname   
 
 

 Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name  
 

 Születési családi név / Nom de famille de naissance 
 / Surname at birth 
 
 

 Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth 
 

 Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la 
mère/ Mothers surname at birth 
 
 

 Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name 
 

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)  
 
 
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour 
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality 
Foglalkozás / Profession / Profession  

Neme / Sexe /Sex  

Családi név / Nom / Surname ____ 

Utónév /Prénom /First name ____ 

Születési idő /Né(e) le / Date of birth ____ 

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town) ____ 

Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name: ____ 
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Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____ 

Neme / Sexe / Sex ____ 

Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children  

 Családi név / Nom / Surname   
 
 

 Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name  
 

 Születési családi név / Nom de famille de naissance 
 / Surname at birth 
 
 

 Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth 
 

 Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la 
mère/ Mothers surname at birth 
 
 

 Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name 
 

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)  
 
 
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour 
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex  

 
Családi név /Nom /Surname ____ 

Utónév /Prénom /First name ____ 

Születési idő / Date de la naissance  / Date of birth ____ 

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ____ 

Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name ____ 

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____ 
Neme / Sexe / Sex ____ 
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children  

 Családi név / Nom / Surname   
 
 

 Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name  
 

 Születési családi név / Nom de famille de naissance 
 / Surname at birth 
 
 

 Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth 
 

 Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la 
mère/ Mothers surname at birth 
 
 

 Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name 
 

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)  
 
 
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour 
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex  
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children  

 Családi név / Nom / Surname   
 
 

 Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name  
 

 Születési családi név / Nom de famille de naissance 
 / Surname at birth 
 
 

 Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth 
 

 Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la 
mère/ Mothers surname at birth 
 

 Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name 
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Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)  
 
 
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour 
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex  
A meghívás célja / Le motif de l’invitation / Purpose of the invitation:  
____ 
A meghívott magyarországi szálláshelye / L’accomodation de l’étranger en Hongrie / Address of acccomodation of the invited person in 
Hungary:  
____ 

 

____ a meghívott(ak) részére 20____-      év                    hónap         naptól től 20____-    év                   hónap         
napigig terjedő időszakban  ____ napra / du           jour                        moins ____  an au         jour             moins____ an 
pendant ____ jours /  

from ____ day  month year to ____ day month year for ____ days  
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján a meghívott harmadik 
országbeli állampolgár részére - a Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosítok, eltartásáról 
gondoskodom, továbbá -ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik -egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának 
költségeit fedezem.  

And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international agreement) and the 
expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on 
the entry and stay of foreigners.   
Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fournie le logement, les aliments pour 
mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et -en manquement les disposition divers d’un accord international -je couverts les frais du 
service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son retour.  
Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.   

A meghívott számára biztosított szállás adatai, ha az nem egyezik meg a meghívó lakó-/ tartózkodási helyével: / Adresse du logement 
dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de l’hébergeant: / Address of the lodging where 
accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal address: 
____ 
 
 
Kijelentem, hogy  
1. - a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.  
2. - Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Je déclare que 
-je réunis des conditions de la pris de l’engagement.   
-les informations susmentionnés sont conformes à la réalité. 
I hereby declare that  
-I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation. 
-the data stated above are true.   
 
Kelt / Date / Date:     __________________________  

Kérelmező aláírása vagy cégszerű aláírás/  
Signature / Signature  

Hatósági záradék  / Clause del’autorité / Official approval of the authority 
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.  
Clause del’autorité La lettre d’invitation peut accepter comme lecerificat de l’existence de la couverture financière  
del'entrée et duséjour. Official approval of the authority The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for 
entry and stay.  

Kelt / Date / Date:   
P. H. / Cachet / Stamp   

Hatósági megjegyzések / Remarques d’official / Official remarks: 
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A ................................ számú meghívólevelet átvette / J’ai reçu le lettre d’invitacion no ................. / I received the 
invitation letter no ........................... 
 
Kelt / Date / Date: 
  

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

Aláírás vagy cégszerű aláírás / 
Signature / Signature 

„ 
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6. melléklet a … BM rendelethez 

„10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Nemzeti vízum iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀׀_  

 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):   
        
     

    Arcfénykép   
      

    
 Kérelem átvételének dátuma:    

____ év __ hónap__ nap      
 Benyújtott betétlapok: 

      
„A”: __ db     

     

    
     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, 

latin betűkkel kitölteni! 
   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

       
  
I. Vízumkérő személyi adatai 
  Vízumkérő neve   
 1. Családi neve:  ____ 
 2. Utóneve(i):  ____ 

   Előző vagy születési neve   
 3. Családi neve:  ____ 
 4. Utóneve(i):  ____ 

   Anyja születési neve   
 5. Családi neve:  ____ 
 6. Utóneve(i):  ____ 

   Születési helye   
 7. Ország:  ____ 

6. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 8. Település:  ____ 
 9. Születési ideje:  ____ év          ____ hónap        ____ nap 
 10. Neme:  Férfi   Nő:  
 11. Állampolgársága:  ____ 
II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye 
 21. Irányítószám:  ____ 
 22. Ország:  ____ 
 23. Település:  ____ 
 24. Közterület neve:  ____ 
 25. Házszám:  ____ 
 26. Épület, lépcsőház, emelet, 
ajtó: 

 ____ 

 

 III. Úti okmány adatai 
 31. Útlevelének száma:  ____ 
 32. Útlevelének típusa:   Magánútlevél 

    Szolgálati útlevél 
    Diplomata útlevél 
    Egyéb, éspedig ____ 
   Útlevelének kiállítási helye 
 33. Ország:  ____ 
 34. Település:  ____ 
 35. Kiállítási ideje:  ____ év  ____ hónap  ____ nap   
 36. Érvényességi ideje:  ____ év  ____ hónap  ____ nap   

 
 

IV. Kérelem indokai 
41. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 
□  Magyar nyelv megőrzése, ápolása 
□ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése 
□  Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő 
ismeretek gyarapítása 
 □ Családi kapcsolatok erősítése 

42. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy 
 családi neve: ____  utóneve: ____ 
 születési családi név: ____  születési utónév: ____ 
 születési idő:  ____ év ____ hó ____ nap 

  születési hely (település):  ____ ország: ____ 
 családi kapcsolat: 
 □ szülő □ házastárs □ szülő □házastársa □ gyámolt  gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa 
  □ egyéb 
43. személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma: ____ 
 tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár 
 □ tartózkodási engedély □ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti 
letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély □ menekültként elismert 
 

 V. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje 
51. Magyarországra érkezésének várható időpontja:  ____ év ____ hónap ____nap 
52. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama:  ____ nap  
53. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni □ Egyszer  □ Többször 
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 VI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai 
 61. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?    Igen    Nem 
 62. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:  ____ év  ____ hónap ____ nap 
 63. Itt-tartózkodásának vége:  ____ év  ____ hónap ____ nap 
 64. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:  ____-____ 

 

 VII. Magyarországi tartózkodásának helye 
 Irányítószám:  ____   
 Település:  ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve:  ____ 
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  ____ 
 Házszám:  ____   
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 

 

 VIII. Utazásra vonatkozó adatok 
 81. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz: 
  Repülőgép   Gépkocsi   Vonat   Busz   Hajó 
  Egyéb, éspedig  ____     
 82. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának 
sorszáma: ______________________________ 
 83. Menetjegyének érvényessége: ____ év  ____ hónap  ____ nap   
 84. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ____ 

 IX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok 
 91. Volt-e korábban büntetve?   Igen   Nem 
 92. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:  
. ____........................................................................................................................................................ ...............  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ............................... 

93. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?   Igen   Nem 
94. Kiutasították-e korábban Magyarországról?   Igen   Nem 
95. Ha kiutasították, mikor?  ____ év  ____ hónap  ____ nap   
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

  □Igen                                                                                              □ Nem  
  
 97. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? ____ 
 
98. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
 
Ország: ____ 
 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok 
közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.  
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - 
előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja. 
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 Kelt: ____  ................................................................. 
   aláírás 

A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 

  
 Vízumbélyeg betűjele és sorszáma:   _-_______    
 Vízum kiállításának dátuma:  ____ év __ hónap __ nap     
 Beutazások száma:  __       
 Vízumba foglalt tartózkodási idő:  ___ nap       
 Vízum érvényessége:  ____ év __ hónap __ nap       
 Megjegyzés:         

 
 

 A hatóság tölti ki! 
 A kérelem elutasítása esetén 

  
 Elutasító határozat száma: ___________________ Az elutasítás kelte: _____ év ___ hónap ___ nap 
 Az elutasítás oka (röviden):  
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„A” betétlap  
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai 

     A hatóság tölti ki! 
     Betétlap sorszáma: __ 
    
   Kiskorú gyermek neve 
 1. Családi neve:  ____ 
 2. Utóneve(i):  ____ 

   Előző neve 
 3. Családi neve:  ____ 
 4. Utóneve(i):  ____ 

   Anyja születési neve 
 5. Családi neve:  ____ 
 6. Utóneve(i):  ____ 

   Születési helye 
 7. Ország:  ____ 
 8. Település:  ____ 
 9. Születési ideje:  ____ év  ____ hónap ____ nap   
 10. Neme:  Férfi:   Nő:      
 11. Állampolgársága:  ____ 

„ 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7497

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 
41 
 

 

7. melléklet a … BM rendelethez 

„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 

  
 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 
  
      

       
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

_______________________  ......... év ........ hó ........ nap       
Az okmány átvételének helye: 

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám:____________________________________ 
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mailcím:____________________________________  

 
A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 

   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 

 □ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 
külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város)                                                                              
 

7. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

férfi  nő  

 családi állapot: 
nőtlen/hajadon 
özvegy   

 
házas 
elvált 

 születési idő:  
   
 ____ év ____ hó ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:  

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

   
____ év ____ hó ____nap 

 útlevél típusa: 
   

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb 

 érvényességi ideje:  
   
____év ____hó ____nap 

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

____ év ____ hónap ____ nap 

 
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig: ____ 
 
 5. A kérelmezőt fogadó családtag 
 családi neve:   utóneve:  
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 születési családi név:   születési utónév:  

 születési idő:  
   
____év ____hó ____nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   családi kapcsolat:  
szülő házastárs szülő házastársa gyámolt 
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek  
házastársa egyéb 

  tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár  
tartózkodási vízum tartózkodási engedély EU 

Kék Kártya bevándorlási engedély letelepedési 
engedély ideiglenes letelepedési engedély nemzeti 
letelepedési engedély EK letelepedési engedély   

menekültként elismert  

 személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének  száma:  

 
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Ki biztosítja magyarországi 
megélhetését?  
   

családtag kérelmező 

 családtag rendelkezésére álló 
megtakarítás:  

 kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:  

 családtag munkáltatója (név, székhely):   családtag havi bruttó jövedelme:  

 kérelmező munkáltatója (név, székhely):   kérelmező havi bruttó jövedelme:  

 
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább?  

 Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   

igen 
nem 

 vízummal?  
   

igen nem 

 menetjeggyel?  
   

igen nem 

 anyagi fedezettel?  
   

igen, összege:  

     
   

nem 

 
 8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonság foka:   születési hely, 

idő:  
 állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

    
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
bevándorlási engedély  
EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó családtag 

 Tartózkodási okmány száma:  
 név/rokonság foka:   születési hely, 

idő:  
 állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 

vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
bevándorlási engedély 
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engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó családtag 

 Tartózkodási okmány száma: 
 név/rokonság foka:  születési hely, 

idő:  
 állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 

vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó családtag 

Tartózkodási okmány száma:  
 

9. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni? 
igen nem 

Ha igen, töltse ki az összevont kérelmezési eljáráshoz szükséges „A” betétlapot! 
 

10. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

igen nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

igen nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

igen nem 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
igen nem 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 

igen nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban? 

igen nem 
  
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország:                                                                         Település:  
Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 
 Az engedély száma és érvényessége: 

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

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

 
                                                                                          A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 
 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

 Az eljárás megszüntetése esetén 

 Megszüntető határozat száma: ........................................... 
 A döntés kelte: ______év ____ hónap ___ nap 
 A döntés indoka (röviden): 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási jogosultság lejártakor még 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 
Ha foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni:  

        •  a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat 
 • a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét,  
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
   ● az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat 

 □ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • kitöltött szálláshely bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 • egyéb okirat 

 □ a megélhetést igazoló okirat 
 • a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat 

 □ teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 

 Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát 
a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 
harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.  

 A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a 
kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló 
engedély kiadása érdekében hozta létre.  
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  
  

KSH-szám:  TEÁOR száma:  

 
2. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 3. Iskolai végzettsége: 
□ általános iskola     □ szakiskola 
□ szakmunkásképző □ gimnázium 
□ szakközépiskola  □ technikum 
□ főiskola □ egyetem  
□ 8 általánosnál kevesebb 

4. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

 
5. Munkavégzés helye(i): 

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több megye területére terjed ki?  
□ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

5.3. A foglalkoztató több – 
különböző megye területén lévő – 
telephelyén fog dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
  
............... év...........hó ...... nap 

7. Munkakör (FEOR szám): 

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:………………………………………  
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 

pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 
 bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos 

egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi 
személy); 
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 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, 
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

 hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja; 
 hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez; 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 

meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli 
hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes 
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása 
engedélymentes;  

 a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, 
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően 
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott 
foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet 

vezetője; 
 nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok 

által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok között 
fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

 az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre − 
az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási 
program keretében kerül sor; 

 a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében 
dolgozik 

 kulcsszemélyzetnek minősül, 
 a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári 

negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg 
nem haladó létszámba tartozik, 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a 
felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, 
az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot 
meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a munkavégzés időtartama a kilencven napot 
meghaladja), 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel 
legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa, 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, 
valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt, 

 nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által 
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő harmadik 
országbeli állampolgár, 

 a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által 
alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár, 

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá 
tartozó – családtagja 
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„B” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

   
       

       
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

__________________________......... év ........ hó ........ nap       
  
 
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
      év       hó       nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

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

 3. Egyéb adatok 
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 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______  év _____    hónap ___       napig 
engedélyezem. 

  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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8. melléklet a … BM rendelethez 

„13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból 

 Kérelmet átvevő hatóság:   

Gépi ügyszám:׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

   

        

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
Tartózkodási vízum száma: _______________________     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma : ____________________   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

  érvényessége:.............. év …........ hó ........ nap       
Az okmány átvételének helye: 

 A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám: _______________________________ 
 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:________________________________ 

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem:  
  

 családi állapot: 
nőtlen/hajadon 

   
házas 

8. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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férfi nő özvegy elvált 
 születési idő:  
  
____ év ______________ hó ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 szakképzettsége:   iskolai végzettsége: 
  

alapfokú középfokú 
felsőfokú 

 Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

  
____ év ____ hó ____ nap   ____ 

 útlevél típusa: 
  

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
____ év ____ hó ____ nap 

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

 

 ____év  ____ hónap  ____ nap 

4. Milyen nyelvből milyen nyelvtudással rendelkezik? 

____________nyelv______________szint;    ____________nyelv______________szint 

 

5. Fogadó oktatási intézmény adatai 
 név: ____  képzés jellege:  

középfokú képzés felsőfokú alapképzés 
továbbképzés  
egyéb képzés 

 Az oktatási intézményszékhelyének címe: ____ 

 
 6. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
helyrajzi szám: 

 irányítószám: 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig:  
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7509

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

53 
 

 

 7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 ösztöndíj típusa és havi összege:   rendelkezésre álló megtakarítás:  

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

  
 8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? 
____ 

 Milyen közlekedési eszközzel? ____ 

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
  

igen 
nem 

 vízummal?  
  

igen nem 

 menetjeggyel?  
  

igen nem 

 anyagi fedezettel?  
  

igen, összege: ____ 

   
 

nem 

 
 9. Kérelmező eltartott házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok: 
____ 

 születési hely, idő: 
____ 

 állampolgárság: 
____ 

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
egyéb  

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

Tartózkodási okmány száma: 

 név/rokonsági fok: 
____ 

 születési hely, idő: 
____ 

 állampolgárság: 
____ 

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
egyéb  

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

Tartózkodási okmány száma: 

 név/rokonsági fok: 
____ 

  születési hely, idő: 
____ 

  állampolgárság: 
____ 

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
egyéb  

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

Tartózkodási okmány száma: 

 10. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

igen nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

igen nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

igen nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

igen nem 

  ____év  ____hó  ____nap 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
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betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  
igen nem 

 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

igen nem 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország:  
 Település:  
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 
 Az engedély száma és érvényessége: 

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

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ________________________ célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma: __________________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________ 
 

 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 
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Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 
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 TÁJÉKOZTATÓ 

  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási 
jogosultság lejártakor még érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 - a tartózkodás célját igazoló okirat 

 =  felsőoktatási intézménytől származó felvételi vagy hallgatójogviszony igazolás 
 = középfokú oktatási intézménytől származó iskolalátogatási igazolás 

 - a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 = 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 = lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 = kollégiumi igazolás 

       = kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 - a megélhetést igazoló okirat 

 = ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 = családtag eltartása esetén: eltartói nyilatkozat és a tartási képességet alátámasztó irat 
 = banki igazolás 
 = egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 = egyéb okirat 

 - teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

„ 
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9. melléklet a … BM rendelethez 

„14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

    
       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

   ._______________________........ év ........ hó ........ nap       
Az okmány átvételének helye: 
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.     Telefonszám: ___________________________  

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:__________________________________                                                               

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem:  
  

férfi nő 

 családi állapot: 
nőtlen/hajadon 
özvegy 

   
házas 
elvált 

 születési idő:   születési hely (település):   ország:  

9. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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____ év ____ hó ____ nap 
 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:  

 szakképzettsége:   iskolai végzettsége: 
  

alapfokú középfokú 
felsőfokú 

 Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

  
____ év ____ hó ____ nap    ____ 

 útlevél típusa: 
  

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
____ év ____ hó ____ nap 

 
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  ____ év ____ hónap ____ nap 

 
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám: 
____ 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege: 
____ 

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig: ____ 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 tevékenységéből származó várható jövedelem összege:   előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:   megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

  
 6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   

igen 
nem 

 vízummal?  
   

igen nem 

 menetjeggyel?  
   

igen nem 

 anyagi fedezettel?  
   

igen, összege: ____ 

    
   

nem 

 
7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
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 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:    születési hely, idő:    állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 
 
 8. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

igen nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

igen nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

igen nem  ____ 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

igen nem 

 ____ év ____ hó ____ nap 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

igen nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

igen nem 
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Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 Ország: ____ 
 Település: ____ 
 Közterület neve:  ____ 
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
Ország:  
Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá: 
Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel: 
Az engedély száma és érvényessége: 

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

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból  ______ év ___  _ hónap ___     napig engedélyezem  

  

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: …........................................ 
 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás  megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 
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TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni 
kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 - a tartózkodás célját igazoló okirat 

 = a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás 
 = fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata 

 - a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 •  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

 - a megélhetést igazoló okirat 
 = előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 = munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 = egyéb okirat 

 - teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 tevékenységi kör:   intézményi akkreditációs 
lajstromszám: ____ 

 érvényessége 
  
____ év ____ hó ____ nap 

2. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 3. Iskolai végzettsége: 
 □ általános iskola     □ szakiskola 
□ szakmunkásképző  □ gimnázium 
□ szakközépiskola  □ technikum 
□ főiskola  □ egyetem  
 □ 8 általánosnál kevesebb 

4. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

5. Munkavégzés helye(i): 
5.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

5.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére terjed ki?  
□ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

5.3. A foglalkoztató több – különböző 
megye területén lévő – telephelyén 
fog dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

6. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte: 
............... év...........hó ...... nap 

7. Munkakör (FEOR szám): 

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: …………………………………Egyéb nyelvismerete:………………………………… 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:………………………………………  
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 

pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 
 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 

Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 
 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 

kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, 
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli 
hozzátartozója 
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„B” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

    
       

        
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

  _______________________......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága: 

 születési idő:  
   
      év       hó       nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig: 
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 3. Egyéb adatok 
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______  év _____    hónap ___       napig 
engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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10. melléklet a … BM rendelethez 

„15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból 

 Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

    
        

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

    ._______________________........ év ........ hó ........ nap       
Az okmány átvételének helye: 
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.           

Telefonszám:   ______________________________                           E-mail cím:______________________________________ 

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem:  
  

 családi állapot: 
nőtlen/hajadon 

   
házas 

10. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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férfi nő özvegy elvált 
 születési idő:  
____ év ____ hó ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:  

szakképzettsége:  iskolai végzettsége: 
  

alapfokú középfokú 
felsőfokú 

Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

  
____ év ____ hó ____ nap ____ 

 útlevél típusa: 
  

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
____ év ____ hó ____ nap 

 
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?  ____ év ____ hónap ____ nap 

 
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám: 
____ 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege: 
____ 

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig:  
 
5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
 név:   munkakör:  

 székhely címe:  

 
 6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:   havi összege:  

 rendelkezésre álló megtakarítás:   megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

 
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
  

 vízummal?  
  

 menetjeggyel?  
  

 anyagi fedezettel?  
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igen 
nem 

igen nem igen nem igen, összege: ____ nem 

 
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:    születési hely, idő:    állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

igen nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

igen nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

igen nem ____ 

 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
igen nem                       év       hó       nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 

igen nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
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rendszeres egészségügyi ellátásban? 
igen nem 

  
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország: ____ 
 Település: ____ 
 Közterület neve:  ____ 
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
Ország:  

Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá: 
Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel: 
Az engedély száma és érvényessége: 

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

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 
 Illetékbélyeg helye: 

 A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ............................................... célból _____ év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 Az elutasítás kelte: _____ év ____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
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A döntés indoka (röviden): 

 
  

 TÁJÉKOZTATÓ 
 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen 
lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 - a tartózkodás célját igazoló okirat 

 = a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről 
= egyéb okirat 

 - a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 •  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 

     ● egyéb okirat 
 - a megélhetést igazoló okirat 

 = a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása 
 = banki igazolás 
 = egyéb okirat 

 - teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

   
       

       
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

__________________________......... év ........ hó ........ nap       
  
 
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
      év       hó       nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig: 
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 3. Egyéb adatok 
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______  év _____    hónap ___       napig 
engedélyezem. 

  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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11. melléklet a … BM rendelethez 

„16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

   
       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

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

Az okmány átvételének helye: 
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 
  Telefonszám: ____________________________________ 
  Emailcím:_______________________________________ 
1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem:   családi állapot:    

11. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 férfi  nő 

 nőtlen/hajadon 
 özvegy 

 házas 
 elvált 

 születési idő:  
  
____ év  ____ hó  ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:  

 szakképzettsége:   iskolai végzettsége: 
  

alapfokú középfokú 
felsőfokú 

 Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

  
____ év  ____ hó  ____ nap   

 útlevél típusa: 
  

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
____ év  ____ hó  ____ nap 

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

 

  ____ év  ____ hónap  ____ nap 

 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:  
 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:  
 

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig:  
 5. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye 
 név:  

 székhely címe:  

 6. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai 
 családi név:   utónév:  

 születési családi név:   születési utónév:  

 születési idő: 
  
____ év  ____ hó  ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  
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 állampolgársága:   rokonsági kapcsolat:  

 7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:   havi összege:  

 rendelkezésre álló megtakarítás:   megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 

 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
  

igen 
nem 

 vízummal?  
  

igen nem 

 menetjeggyel?  
  

igen nem 

 anyagi fedezettel?  
  

igen, összege:  

   
  

nem 

 
9. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:    születési hely, idő:    állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
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10. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

igen nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

igen nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

igen nem  ____ 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

igen nem 
  ____ év  ____ hó  ____ nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 

igen             nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban? 

igen  nem 
 
 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország:                                                                         Település:                                                                
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
Ország:  
 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______év _____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma: ____________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 
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 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: _____________ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

 
Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma:  

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés indoka (röviden): 

 

 
 

 TÁJÉKOZTATÓ 
 

  
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet  
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 - a tartózkodás célját igazoló okirat 

 = a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről 
 = kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat 

 - a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 = 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat  
 = lakásbérleti szerződés 
 = szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 = kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 = egyéb okirat 

 - a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat 
 = banki igazolás 
 = egyéb okirat 

 - teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, 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 
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igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság:  Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

    
       

        
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

    

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

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

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

férfi  nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
____ év  ____ hó  ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám: 
____ 

 település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

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

 3. Egyéb adatok 
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
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kórokozóit? 
igen nem 

 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

igen nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása célból ______év _____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: ____________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ____________ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

A kérelem megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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12. melléklet a … BM rendelethez 

„17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

   
       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

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

 
Az okmány átvételének helye: 
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 
Telefonszám:_________________________________               E-mail cím:__________________________________________ 

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   neme:   családi állapota:    

12. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 férfi  nő 

 nőtlen/hajadon         házas 
 özvegy                     elvált 

 

 születési idő:  
  
    _____év ___  _____hó   __nap 

 születési hely (település):   ország:  

 Állampolgársága   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:  

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

  
      év       hó       nap 

 útlevél típusa: 
  

 magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
      év        hó       nap 

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

      év       hó       nap 

4. A természetes személy meghívó adatai 
 családi név:   utónév:  

 születési családi név:   születési utónév:  

 születési idő:  
  
____ év ____ hó ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:  

Külföldi természetes személy meghívó esetén:  □ bevándorolt,  

□ letelepedett,  □ a Magyarország által menekültként elismert, 
□ tartózkodási engedéllyel rendelkező személy,    □ szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy 

 hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:  

  
 5. Magyarországi jogi személy meghívó adatai 
 név:   hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:  

 székhely címe:  

 
6. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
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 irányítószám:  

 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig:       
 
 
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges  Útlevéllel?  
   
  □ igen  □ nem 

 Vízummal?  
   
 □ igen  □ nem 

 Menetjeggyel?  
   
 □ igen  □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
  □ igen, összege:                        □ nem 

    
   
 

 

 
 8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:    születési hely, idő:    állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
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   Tartózkodási okmány 
száma: 

 

 
 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

 igen  nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

 igen  nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

 igen  nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

 igen  nem                       év       hó       nap 

 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

 igen  nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország:                                                                         Település:                                                                
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 
 Az engedély száma és érvényessége: 
 
 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 
A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______ év ___  _ hónap ___     napig engedélyezem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
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 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: …........................................ 
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 



7540 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

85 
 

 

 
 

 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. 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: 

- hatósági záradékkal ellátott meghívólevél 
- kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 

 
 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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 „A” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

   
       

       
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

__________________________......... év ........ hó ........ nap       
  
 
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
      év       hó       nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig: 
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 3. Egyéb adatok 
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______  év _____    hónap ___       napig 
engedélyezem. 

  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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13. melléklet a … BM rendelethez 

„18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból 

 Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: _׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

    
       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

       
Tartózkodási vízum száma: _______________________     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma : ____________________    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

  érvényessége:.............. év …........ hó ........ nap       
Az okmány átvételének helye: 

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám: _______________________________ 
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:________________________________ 

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

 születési családi név:   születési utónév:  

13. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez



7544 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 
89 
 

 

 anyja születési családi és utóneve:   nem:  
  

férfi nő 

 családi állapot: 
nőtlen/hajadon 
özvegy 

   
házas 
elvált 

 születési idő:  
  
____ év ____ hó ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye (ország, város, pontos cím): 

 szakképzettsége:   iskolai végzettsége: 
  

alapfokú középfokú 
felsőfokú 

 Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye: 

  
____ év ____ hó ____ nap 

 útlevél típusa: 
  

magánútlevél szolgálati diplomata egyéb 

 érvényességi ideje:  
  
____ év ____ hó ____ nap 

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

 ____ év ____ hónap ____ nap 

4. Milyen nyelvből milyen nyelvtudással rendelkezik? 

____________nyelv______________szint;    ____________nyelv______________szint 

 

 5. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
helyrajzi szám: 
 
irányítószám:  

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:     emelet:  ajtó: 
 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
  

tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig: ____ 
 6. Ha alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye 
 oktatási intézmény neve:   tanulmányok jellege: 

  
alapfokú egyéb 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7545

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 
90 
 

 

 székhely címe:  

 7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:   havi összege:  

 rendelkezésre álló megtakarítás:   megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor vagy tartózkodási joga megszűnésekor mely 
országba utazik vissza vagy tovább?  

 Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
  

igen nem 

 vízummal?  
  

igen 
nem 

 menetjeggyel?  
  

igen nem 

 anyagi fedezettel?  
  

igen, összege: ____ 

9. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: Tartózkodás jogcíme: 

□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély 
□ EK letelepedési 
engedély 
□ egyéb 

□ letelepedési engedély 
 □ nemzeti letelepedési 
engedély  
 □ bevándorlási 
engedély 
 □ EU Kék Kártya 
 □külföldön tartózkodó 
családtag 

név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: Tartózkodás jogcíme: 
□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély 
□ EK letelepedési 
engedély 
□ egyéb 

□ letelepedési engedély 
 □ nemzeti letelepedési 
engedély  
 □ bevándorlási 
engedély 
 □ EU Kék Kártya 
 □külföldön tartózkodó 
családtag 

név/rokonsági fok: születési hely, idő: állampolgárság: Tartózkodás jogcíme: 
□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély 
□ EK letelepedési 
engedély 
□ egyéb 

□ letelepedési engedély 
 □ nemzeti letelepedési 
engedély  
 □ bevándorlási 
engedély 
 □ EU Kék Kártya 
 □külföldön tartózkodó 
családtag 

10. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
 □ igen  □ nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
 □ igen □ nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

igen nem    ____ 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
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igen nem 

 ____ év ____ hó ____ nap 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

igen nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

igen nem 
  
 Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 Ország:                                                                         Település:                                                                
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 

 Az engedély száma és érvényessége: 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ............................................... célból ______  év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma: _______________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ________________ 
 

 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
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 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. 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 

 = nem államilag elismert felsőoktatási intézménytől vagy nyelviskolától származó iskolalátogatási igazolás 
= gyakornoki státusz igazolása 
 = egyéb okirat 

 - a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 = 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat 
 = lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 

   = kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 = kollégiumi igazolás 
 = egyéb okirat 

 - a megélhetést igazoló okirat 
 = ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 = igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról 
 = banki igazolás 
 = egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 = egyéb okirat 

 - teljes körű 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 és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit. az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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 „A” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 
 Gépi ügyszám: _׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

    
        

        
□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

_________________________ ......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

férfi  nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
____ év ____ hó ____ nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
tulajdonos bérlő családtag szívességi lakáshasználó egyéb, éspedig: ____ 
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 3. Egyéb adatok 
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

igen nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

igen nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: _______________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________ 
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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14. melléklet a … BM rendelethez 

„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Letelepedési kérelem 

 A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):   
______ _______________       
 _______________    

 Kérelem átvételének dátuma:    Arcfénykép   
____ év __ hónap__ nap      

 Kérelemhez tartozó betétlapok: 
  
A: __ db B: __ db C: __ db 
  
D: __ db E: __ db F: __ db 
 

    
   
   

     

      
    

Az okmány átvételének helye     
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át    
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését 
kéri. 
E-mail: 
Telefonszám: 

    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 

  

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! A 
szülei, házastársa(i), gyermekei, Önnel együtt letelepedni 
szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a 

megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató szerinti iratokat 
a kérelemhez mellékelni kell! 

     
      

  
 Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez? 
 □ ideiglenes letelepedési engedély   □ nemzeti letelepedési engedély   □ EK letelepedési engedély 

 

14. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai 
 Kérelmező neve 

 I/1. Családi neve:   ____ 
 I/2. Utóneve(i):  ____ 

 Előző vagy születési neve 
 I/3. Családi neve:   ____ 
 I/4. Utóneve(i):  ____ 

 Anyja születési neve 
 I/5. Családi neve:   ____ 
 I/6. Utóneve(i):  ____ 

 
 Születési helye 

 I/7. Ország:   ____ 
 I/8. Település:  ____ 
 I/9. Születési ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 I/10. Neme:   Férfi:  Nő:  
 I/11. Állampolgársága:  ____ 
 I/12. Előző állampolgárságai:  ____ 

   ____ 
 I/13. További állampolgárságai:  ____ 
 I/14. Családi állapota:  Nőtlen/Hajadon    Házas         

Házasságkötés helye: 
Ideje: 

 Özvegy  

 ☐ Elvált 
 I/15. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  ____ 
 I/16. Szakképzettsége:  ____ 
 I/17. Iskolai végzettsége:   Alapfokú   Középfokú  Felsőfokú 
  
 II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye 
 Irányítószám:  ____ 
 Ország:  ____ 
 Település:  ____ 
 Közterület neve:  ____ 
 Házszám:  ____ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ____ 
  
 III. Úti okmány adatai 
 III/1. Útlevelének száma:  ____ 
 III/2. Útlevelének típusa:  Magánútlevél 

   Szolgálati útlevél 
   Diplomata útlevél 
  Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél 
   □ Egyéb éspedig ____ 
 Útlevelének kiállítási helye: 
 III/3. Ország:  ____ 
 III/4. Település:  ____ 
 III/5. Kiállítási ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 III/6. Érvényességi ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 III/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.  
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap sorszáma  Gyermek neve 
 ____  ____ 
 ____  ____ 
 ____  ____ 
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 ____  ____ 
 ____  ____ 
 III/8. Ha menekült/kiegészítő védelemben részesített személy: 
a státusz fajtája: ____ 
a státuszt elismerő tagállam neve: ____ 
a státusz elismerésének ideje: ____ 

 
 IV. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok 
 IV/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete: 

   ____ év ____ hónap ____ nap 
 IV/2. Kiadott vízumának száma:  ____ 
 IV/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése:  ____ 
 IV/4. Vízumkiadás dátuma:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 IV/5. Vízum érvényessége:   ____ év ____ hónap ____ nap 
 IV/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély 
száma: 

 ____ 

 IV/7. Tartózkodási engedély kiállításának 
időpontja: 

 ____ év ____ hónap ____ nap 

 IV/8. Tartózkodási engedély érvényessége:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 IV/9. A tartózkodási engedélyt kiadó 
hatóság: 

   
____ 

 IV/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja:  Látogatás  Hivatalos  Keresőtevékenység 
 Önkéntes tevékenység  Családi együttélés biztosítása  Tanulmányi 
 Gyógykezelés  Kutatás  Egyéb             EU Kék Kártya 
☐ Munkavállalás ☐ Jövedelemszerzés ☐ Más cél, éspedig: ……………………. 
 IV/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa: 
 IV/12. Letelepedési engedély száma: ____ 
 IV/13. Az okmány érvényességi ideje: ____ 
 IV/14. Az engedélyt kiadó hatóság: ____ 

  IV/15. Ha rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, annak száma: ____ 
 IV/16. Az okmány kiadásának dátuma: ____ 
 IV/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: ____ 
 IV/18. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma: 
 Év: ____ 
Napok száma: ____ 
Év: ____ 
Napok száma: ____ 

  

 Év: ____ 
Napok száma: ____ 
Év: ____ 
Napok száma: ____ 

  

 Év: ____ 
Napok száma: ____ 
Év: ____ 
Napok száma: ____ 

  

  
 V. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények 
 Családi együttélés biztosítása  (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!) 
 Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok  (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!) 
 Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok  (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 
 □ Nemzetgazdasági érdek  (Kérjük töltse ki IX. kérdéscsoportot!) 
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 VI. A Magyarországon élő családtagok adatai  
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!) 

 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 

 
 VII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok 
 VII/1. Volt-e magyar állampolgár?  Igen Nem 
 VII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg?  ____ év ____ hónap ____ nap 
 VII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka?  ____ 
 VII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként?  Igen Nem 
  
 VIII. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok 
 VIII/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar 
állampolgárok? 

 Igen Nem 

 VIII/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai  
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 

____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 

  
IX. Nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozás esetén (Ezen pont kitöltése esetén a X-XX. kérdéscsoportot és „E” betétlapot 
nem kell kitölteni!) 
IX/1. Befektetőként vagy családtagként kéri a letelepedést?      □ Befektető     □ Családtag 
IX/2. Befektető esetén, az államkötvényt kibocsátó vállalkozás megnevezése: ___________________________________ 
IX/3. Családtagjai vele együtt kérelmezik-e a letelepedést?        □ Igen  □ Nem (Ha a családtagok nem kérik a letelepedést a „B”, 
vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
IX/4. Ha igen, mely családtagok kérelmezik a letelepedést?                   □ házastársa □ eltartott leszármazó □ eltartott szülő 
(Kérem adja meg a letelepedni szándékozók adatait! Az itt megjelölt 14 év alatti gyermek esetén az „A” betétlapot kell kitölteni, a 
többi személyre külön Letelepedési engedély formanyomtatványt kell kitölteni!) 

 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

   
   
   
   
   
   
 
 X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai 
 IX/1. Tartózkodási helyének pontos címe:    
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 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
 X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:  □ Kereskedelmi szálláshely  □ Magánszálláshely 
 X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme: 
 Tulajdonos  Albérlő  Bérlő  Családtag 
 Haszonélvező  Egyéb, éspedig ____ 
 X/4. Ha Ön Magyarország által elismert menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített személy, jelölje meg magyarországi 
lakóhelyének a címét: 
 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
  
 XI. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe 
 Irányítószám: ____          
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____  
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____          HRSZ:____  
  
 XII. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai 
 XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme: 
 Tulajdonos  Albérlő  Bérlő  Családtag 
 Haszonélvező  Egyéb, éspedig ____ 

 XII/2. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): ____ 
XII/3. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma és alapterülete: ____ 

 
 XIII. Magyarországi megélhetésének forrása 
 Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás  (Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!) 
 Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog  (Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!) 
 Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony) 
 (Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!) 

 Egyéb kereső tevékenység  (Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!) 
 Külföldről folyósított nyugdíj, járadék  (Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!) 
 Magyarországon élő családtagja biztosítja  (Kérjük töltse ki a XIX. kérdéscsoportot!) 
 Egyéb, éspedig ____ 
  
 XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani 
 XIV/1. Számlát vezető pénzintézet neve:  ____ 
 XIV/2. Bankszámlaszáma:   ____ 
 XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve: 
 ____ 
 ____ 
 XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként: 
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   ____  ____ 
   ____  ____ 
   ____  ____ 
   ____  ____ 
  
 XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani 
 XV/1. Vagyon, vagyoni érték 
megnevezése: 

 ____ 

 XV/2. Becsült forgalmi értéke:  ____HUF 
 XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:  ____ 
 XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):    
 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
  
 XVI. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból) biztosított 
 Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme: 
 XVI/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az adóhatóság (NAV) igazolása alapján munkavégzésből származó összevont éves 
nettó jövedelme: _______________ HUF 
 XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme: 
 ______________ HUF 
 Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő: 
 XVI/3. Munkáltató neve:  ____ 

   ____ 
 XVI/4. Munkáltató székhelye:    
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a 
munkáltató székhelyével: 
 Irányítószám: ____    
 Település: ____   Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
 XVI/6. Munkaköre: ____ 
 XVI/7. Havi bruttó jövedelme:  ________________ HUF 
 XVI/8. Havi nettó jövedelme:  ________________ HUF 
 XVI/9. Foglalkoztatás kezdete:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 XVI/10. Foglalkoztatás vége:  ____ év ____ hónap ____ nap 

 Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalásra jogosító engedélye(i): ____ 
 

 XVI/11. Jelenlegi munkavállalásra jogosító engedély száma:  ____ 
 XVI/12. Munkavállalásra jogosító engedély érvényessége:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 XVI/13. Munkavállalásra jogosító engedélyt kiadó hatóság:  ____ 
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 XVI/14. Előző munkavállalásra jogosító engedély száma:  ____ 
 XVI/15. Munkavállalásra jogosító engedély érvényessége:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 XVI/16. Munkavállalásra jogosító engedélyt kiadó hatóság:  ____ 
  
 XVII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított 
 XVII/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:    
 Egyéni vállalkozóként  Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként 
 Egyéb, éspedig ____   
 XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:  ____ 
 XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:    
 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
 XVII/4. Az alkalmazottak száma:    ____ 
 XVII/5. A befektetett saját tőke nagysága:   _______________ HUF 
 Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme: 
 XVII/6. Az adóhatóság (NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként 
szerzett előző évi összevont jövedelme: ____ HUF 
 XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: _________________ HUF 
  
 XVIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani 
 XVIII/1. A jövedelem típusa:  Nyugdíj    

   Járadék    
   Egyéb, éspedig   ____ 
 XVIII/2. Havi összege (érték, valutanem):  ____  ____ 
 XVIII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve:  ____ 
 XVIII/4. Folyósítás kezdete:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése: 

   ____ 
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 XIX. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja 
 XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai  
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!) 

 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

____ ____ ____ 
____ ____ ____ 

 XX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai  
(Az itt szereplő 14 év alatti gyermekről „A” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 

  
 XXI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok 
 XXI/1. Volt-e korábban büntetve?  Igen Nem 
 XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen 
büntetést, intézkedést róttak ki? 
 ____ 
 XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban? 
 Igen   Nem 
 XXI/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt? 
____ 
 XXI/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt? 
 Igen   Nem 
 XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott? 
____ 
 XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból?  Igen Nem 
 XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján? 
 XXI/9. Kiutasítás dátuma:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 XXI/10. Kiutasító ország:  ____ 
 XXI/11. Kiutasítás indokai:  ____ 
 XXI/12. Kiutasítás dátuma:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 XXI/13. Kiutasító ország:  ____ 
 XXI/14. Kiutasítás indokai:  ____ 
 XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása?  Igen Nem 
 XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen? 
 XXI/17. Az ország, ahol tartozása van:  ____ 
 XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta):  ____  ____ 
 XXI/19. A tartozás jogcíme:  ____ 
 XXI/20. Az ország, ahol tartozása van:  ____ 
 XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):  ____  ____ 
 XXI/22. A tartozás jogcíme:  ____ 
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 XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? Igen Nem 
 XXI/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai  
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
Betétlap 
sorszáma Név Rokonsági fok 

____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 
____ ____ ____ 

 XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 Igen  Nem 
 XXI/26. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 Igen  Nem 
  
 XXII. Részletes önéletrajz 
 (Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, 
nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, 
magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.) 

____  
 
 
 
  
 XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága 

____  
 Megjegyzés, kiegészítés: 
 (Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.) 

 ____ 
 
  
XXIV./1. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország: ____ 
 Település: ____ 
 Közterület neve:  ____ 
 
XXIV./2. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
Ország: ____ 
 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a 
kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben 
foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz 
bejelenteni. 
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén annak 
időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa. 

 Kelt: ...................................  ............................................. 
   (a kérelmező aláírása) 
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 A hatóság feljegyzései    
 (A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének 
rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.) 

 Illetékbélyeg helye 

    
    
 A kérelem teljesítése esetén 
 A hatóság tölti ki!    
 A letelepedési engedély megadásának indokai:    

    
    
 A kérelmező letelepedését engedélyezem.    
  
 Tagállam neve:______________________ -ban, -ben  _____________________-án/-én nemzetközi védelemben részesült. 
    
    
 Kelt: .....................................  ..................................  .................................... 

   javaslattevő ügyintéző  engedélyező vezető 
 A hatóság tölti ki!    
 A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:  _________ _________ 
 _________ _________ _________  _________ _________ 
 Okmány(ok) kiállításának dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 Okmányok érvényességének dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:  _________ _________ 
 _________ _________ _________  _________ _________ 
 A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem. 

 Kelt: .................................. 
 P. H.    

 .....................................  .................................. 
 ügyintéző aláírása  (a kérelmező aláírása) 

 A kérelem elutasítása esetén 
 A hatóság tölti ki!    
 Elutasító határozat száma: _________  A határozat kelte: ______év __ hónap __ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden):    

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

 ...............................................  .......................................... 
 javaslattevő ügyintéző  jóváhagyó vezető 

Az eljárás megszüntetése esetén   
A hatóság tölti ki!  
A döntés száma:_______________  A döntés kelte: _______év __ hónap ___ nap 

 A döntés indoka (röviden):  
Kelt: ……………………….  
 

………………………………... 
……………………………... 

javaslattevő ügyintéző jóváhagyó vezető 
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„A” betétlap 
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a 

letelepedést 

A hatóság tölti ki!:  Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

Betétlap sorszáma:   
A hatóság tölti ki!:       

Gépi ügyszám _______________ 
 

       

A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? 
 

   Arcfénykép   

  □ Igen  □ Nem       
       
    

      
 
 

      

      

      

    
      [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

       
 A gyermek neve 

 A/2. Családi neve:   ____ 
 A/3. Utóneve(i):  ____ 

 Előző neve 
 A/4. Családi neve:   ____ 
 A/5. Utóneve(i):  ____ 

 Anyja születési neve 
 A/6. Családi neve:   ____ 
 A/7. Utóneve(i):  ____ 

 Születési helye 
 A/8. Ország:   ____ 
 A/9. Település:  ____ 
 A/10. Születési ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 A/11. Neme:   Férfi: Nő:  
 A/12. Állampolgársága:  ____ 
 A/13. Előző/további állampolgárságai:  ____ 
 A/14. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  ____ 
 A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe: 
 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
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 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
 A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 Igen  Nem 
 A/17. Ha a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
 Igen  Nem 

 
A/18. Úti okmány adatai:  
 A/18/1. Útlevelének száma: ____ 
A/18/2. Útlevelének típusa: Magánútlevél 

Szolgálati útlevél 
Diplomata útlevél 
Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára 

kiállított útlevél 
Egyéb éspedig ____ 

Útlevelének kiállítási helye:  
A/18/3. Ország: ____ 
A/18/4. Település: ____ 
A/18/5. Kiállítási ideje: ____ év ____ hónap ____ nap 
A/18/6: Érvényességi ideje: ____ év ____ hónap ____ nap 
A/19. Ha a menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:  
a státusz fajtája: ____ 
a státusz elismerő tagállam neve: ____ 
a státusz elismerésének ideje: ____ 
A/20/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi 
tartózkodásának kezdete: 

____ év ____ hónap ____ nap 

A/20/2. Kiadott vízumának száma: ____ 
A/20/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése: ____ 
A/20/4. Vízumkiadás dátuma: ____ év ____ hónap ____ nap 
A/20/5. Vízum érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap 
A/20/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási 
engedély száma: 

____ 

A/20/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja: ____ év ____ hónap ____ nap 
A/20/8. Tartózkodási engedély érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap 
A/20/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság: ____ 
A/20/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja: Látogatás Hivatalos Keresőtevékenység 

Önkéntes tevékenység Családi együttélés biztosítása Tanulmányi Gyógykezelés Kutatás Egyéb EU Kék 
Kártya ☐ Munkavállalás   ☐ Jövedelemszerzés   ☐ Más cél, éspedig: …………………... 

A/20/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa: ____ 
A/20/12. Letelepedési engedély száma: ____ 
A/20/13. Az okmány érvényességi ideje: ____ 
A/20/14. Az engedélyt kiadó hatóság: ____ 
A/20/15. Ha rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, annak száma: ____ 

A/20/16. Az okmány kiadásának dátuma: ____ 
A/20/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: ____ 
  
Kelt: ............................  
 .......................................... 
 aláírás 
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 Kelt: …......................... 
   

   …....................................... 
   aláírás 
       
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 
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„B” betétlap 
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem 

kérelmezi vele együtt a letelepedést 

 B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező 
házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője 
 B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A III/7-es kérdésben meg kell 
adni a gyermek nevét!) 
 Igen  Nem 
 B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag 
nevét!) 
 Igen  Nem 
 B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell 
adni a családtag nevét!) 
 Igen  Nem 
 B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell 
adni a családtag nevét!) 
 Igen  Nem 

 Családtag neve 
 B/6. Családi neve:   ____ 
 B/7. Utóneve(i):  ____ 

 Előző vagy születési neve 
 B/8. Családi neve:   ____ 
 B/9. Utóneve(i):  ____ 

 Anyja születési neve 
 B/10. Családi neve:   ____ 
 B/11. Utóneve(i):  ____ 

 Születési helye 
 B/12. Ország:   ____ 
 B/13. Település:  ____ 
 B/14. Születési ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 B/15. Neme:   Férfi: Nő:  
 B/16. Állampolgársága(i):  ____ 
 B/17. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása: 
 Menekült  Bevándorolt  Letelepedési engedéllyel rendelkező  Tartózkodási engedéllyel rendelkező 
 B/18. Nemzetisége:  ____ 
 B/19. Lakóhelye:    
 Irányítószám:  ____ 
 Ország:  ____ 
 Település:  ____ 
 Közterület neve:  ____ 
 Házszám:  ____ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ____ 
 B/20. Foglalkozása:  ____ 
 B/21. Munkáltatójának neve:  ____ 

   ____ 
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 Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 B/22. Ország:  ____ 
 B/23. Település:  ____ 
 B/24. Házastárs esetén a házasságkötés 
ideje: 

 ____ év ____ hónap ____ nap 

 B/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:   ____ év ____ hónap ____ nap 
 B/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor 
 Havi jövedelme:  _________________ HUF 
 A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak 
száma: 

  ____ 

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

   .......................................... 
   aláírás 
       
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 
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„C” betétlap 
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja 

 C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező házastársa 
□ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője 
 C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag 
nevét!) 

 Igen  Nem 
 C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 

 Igen  Nem 
 C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 

 Igen  Nem 
 C/5. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A VIII/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 

 Igen  Nem 
 Családtag neve 

 C/6. Családi neve:   ____ 
 C/7. Utóneve(i):  ____ 

 Előző vagy születési neve 
 C/8. Családi neve:   ____ 
 C/9. Utóneve(i):  ____ 

 Anyja születési neve 
 C/10. Családi neve:   ____ 
 C/11. Utóneve(i):  ____ 

 Születési helye 
 C/12. Ország:   ____ 
 C/13. Település:  ____ 
 C/14. Születési ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 C/15. Neme:   Férfi: Nő:  
 C/16. Állampolgársága(i):  ____ 

   ____ 
 C/17. Lakóhelye:    
 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____    
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
 C/18. Foglalkozása:  ____ 
 C/19. Munkáltatójának neve:  ____ 

   ____ 
 Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 C/20. Ország:  ____ 
 C/21. Település:  ____ 
 C/22. Házastárs esetén a házasságkötés 
ideje: 

 ____év ____hónap ____nap 

 C/23. Magyarországi családi életközösség kezdete:   ____ év ____ hónap ____ nap 
 C/24. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor 
 Havi jövedelme:  ____ HUF 
 A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak 
száma: 

 ____ 

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



7566 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

111 
 

 

„D” betétlap 
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár 

családtagja 

 D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: □ Házastárs gyermeke □ Kérelmező apja □ Kérelmező anyja □ Kérelmező 
házastársa □ Kérelmező gyermeke □ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője 
 D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében? (A III/7-es kérdésben meg kell 
adni a gyermek nevét!) 
 Igen  Nem 
 D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag 
nevét!) 
 Igen  Nem 

 Családtag neve 
 D/4. Családi neve:   ____ 
 D/5. Utóneve(i):  ____ 

 Előző vagy születési neve 
 D/6. Családi neve:   ____ 
 D/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Anyja születési neve 
 D/8. Családi neve:   ____ 
 D/9. Utóneve(i):  ____ 

 Születési helye 
 D/10. Ország:   ____ 
 D/11. Település:  ____ 
 D/12. Születési ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
 D/13. Neme:   Férfi: Nő:  
 D/14. Állampolgársága(i):  ____ 

   ____ 
 D/15. Nemzetisége:  ____ 
 D/16. Lakóhelye:    
 Irányítószám:  ____ 
 Ország:  ____ 
 Település:  ____ 
 Közterület neve:  ____ 
 Házszám:  ____ 
 Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:  ____ 
 D/17. Foglalkozása:  ____ 
 D/18. Munkáltatójának neve:  ____ 

   ____ 
 Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 D/19. Ország:  ____ 
 D/20. Település:  ____ 
 D/21. Házastárs esetén a házasságkötés 
ideje: 

 ____ év ____ hónap ____ nap 

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

   .......................................... 
   aláírás 
       
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 
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„E” betétlap 
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére 

 Kérelmező neve 
E/1. Családi neve:   ____ 
E/2. Utóneve(i):  ____ 

 A kérelmező születési helye 
E/3. Ország:   ____ 
E/4. Település:  ____ 
E/5. Kérelmező születési ideje:  ____ év ____ hónap ____ nap 
E/6. A kérelmező állampolgársága:  ____ 
E/7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe: 
 Irányítószám: ____    
 Település: ____  Kerület: ____ 
 Közterület neve: ____    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____ 
 Házszám: ____   HRSZ: _________ 
 Épület: ____  Lépcsőház: ____  Emelet: ____  Ajtó: ____ 
 A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai 
 E/8. A lakásban való tartózkodás jogcíme: 
 Tulajdonos  Albérlő  Bérlő  Családtag 
 Haszonélvező  Egyéb, éspedig ____ 
 E/9. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): ____ 
 E/10. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák 
száma: 

  ____ 

 E/11. Alapterülete: ____ m2    
 E/12. Meddig tartózkodhat lakásban:    
 _ Határozatlan ideig    
 _ Határozott ideig, éspedig   ____ év ____ hónap ____ nap 
 Kelt: ............................    

   .......................................... 
   szállásadó aláírása 
       
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 
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„F” betétlap 
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke 

 Okirat típusa  Száma  Kelte 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 A felsorolt okiratokat átvettem.    

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

   .......................................... 
   ügyintéző aláírása 

 

„



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7569

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

114 
 

 

15. melléklet a … BM rendelethez 

„21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki! 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):   
       
     

 Kérelem átvételének dátuma:    Arcfénykép   
____ év __ hónap__ nap      

     
   

    

       

      
      

     

    

    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

      
 

Az okmány átvételének helye: 
 
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 

Telefonszám: ___________________________                         E-mail cím:__________________________________________ 

 
 I. Kérelmező okmány szerinti adatai 
 1. Családi neve:    
 2. Utóneve(i):   
 3. Születési ideje:   ____ év ____ hónap ____ nap 

15. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 4. Útlevelének száma:   
 5. A tartózkodásra jogosító engedély 
okmány száma: 

  

 6. Szálláshelye/lakóhelye:    
 Irányítószám:    Helyrajzi szám: 
 Település:   Kerület:  
 Közterület neve:     
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  
 Házszám:     
 Épület:   Lépcsőház:   Emelet:   Ajtó:  

 
 II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!) 
 Családi nevének megváltozását     
 Utóneve megváltozását     
 Neme megváltozását     
 Állampolgársága megváltozását     
 Egyéb változást, éspedig: __________   
 Új adatok: 
 7. Családi neve:  ____ 
 8. Utóneve(i):   
 9. Neme:   Férfi:   Nő:  
 10. Állampolgársága:  ____ 
 11. Egyéb adatai: ____ 

  
 A hatóság tölti ki! 

  
 A _________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem. 

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

 P. H. 
 

 ............................................................ 
 (az ügyintéző aláírása) 

 
Az okmány cseréjét engedélyezem. 
 
Kelt:………………………………………..     PH              ………………………………………… 
                                                                                                                            aláírás 
 
 
 A _______________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átvettem/átadtam. 

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

   .........................................................................                 ……………………………………… 
             (a kérelmező aláírása)                                               átadó ügyintéző aláírás, pecsét 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
  
A kérelemhez mellékelni kell: 
 - az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát, 
 - az érvényes tartózkodásra jogosító engedély okmányt, 
 - 1 db arcfényképet. 
 Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság 
díjmentesen kicseréli. 

„
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16. melléklet a … BM rendelethez 

„22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki! 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):   
        
     

 Kérelem átvételének dátuma:    Arcfénykép   
____ év __ hónap__ nap      

 Az okmány átvételének helye: 
  □ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 □ A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri. 

   

Telefonszám: _____________________________________ 
      

  E-mail cím:_________________________________      

     

    

    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

      
 
 
 I. A kérelmező adatai 
 1. Családi neve:   
 2. Utóneve(i):   
 3. Születési ideje:   ____ év ____ hónap ____ nap 
 4. Útlevelének száma:   
 5. A pótolandó tartózkodásra jogosító engedély okmány száma: 

    
 6. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:    
 Irányítószám:    Helyrajzi szám: 
 Település:   Kerület:  
 Közterület neve:     
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  

16. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 Házszám:     
 Épület:   Lépcsőház:   Emelet:   Ajtó:  

 
 7. Bejelentem, hogy a tartózkodásra jogosító engedély okmányom  
 Elveszett.  
 Eltulajdonították. 
 Megsemmisült. 
 Megrongálódott. 

  
 Az esemény részletes leírása 

 
  

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

 ............................................................... 
 (a kérelmező aláírása) 

  
  
 A hatóság tölti ki! 

  
 A __________________________ számú megrongálódott tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt 
átvettem. 

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

 P. H. 

 ......................................................................... 
 (az ügyintéző aláírása) 

  
 
Az okmány pótlását engedélyezem. 
 
Kelt:………………………………………..     PH              ………………………………………… 
                                                                                                                            aláírás 
 
 
 A __________________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átvettem/átadtam. 

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

   .........................................................................                 ……………………………………… 
             (a kérelmező aláírása)                                               átadó ügyintéző aláírás, pecsét 
  

 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A kérelemhez mellékelni kell: 
 - 1 db arcfényképet, 
 - a megrongálódott tartózkodásra jogosító engedély okmányt 
 - egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.) 
 Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
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 Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság 
visszaadja. Ha az ügyfél megtalálja elveszettnek hitt okmányát az új okmánya átvételét követően, kérjük visszajuttatni az illetékes 
regionális igazgatóság részére 

 

„
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17. melléklet a … BM rendelethez 

„23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

  

Bejelentőlap a Magyarország területén született harmadik országbeli 
állampolgár gyermek adatairól   

Átvevő hatóság:  
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀   

     

          
        

    Arcfénykép helye    
 
 Az okmány átvételének helye:  
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését 
kéri. 

    
 

   

      

         
         

 Elérhetőségek: 
 

      

 Telefonszám:   [ a törvényes képviselő aláírása ]    
 Emailcím:    Az aláírásnak a kereten belül kell 

maradnia!  
   

      
  

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

Anyja születési családi és utóneve:   Neme: □ Férfi □ Nő   Állampolgársága:   
Születési idő: ............ év ............ hó ........... nap   Születési hely (település):   
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai   
Irányítószám:   Település:   Közterület neve:   

17. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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Közterület jellege:   Házszám:   Épület:   Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:   

A szálláshelyen tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag □ Szívességi lakáshasználó □ Egyéb, 
éspedig:   
 

3. A kiskorú gyermek útlevelének adatai   
Útlevél száma:   Kiállításának ideje, helye: ............ év ............ hó ........... 

nap   
Útlevél típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati □ Diplomata □ 
Egyéb   

Érvényességi ideje: ............ év ............ hó ........... nap   

4. A kérelmezőt fogadó családtag 
 családi neve: ____  utóneve: ____ 

 születési családi név: ____  születési utónév: ____ 

 születési idő:  
   
____év ____hó ____nap 

 születési hely (település): 
____ 

 ország: ____ 

 állampolgársága: ____  családi kapcsolat:  
szülő házastárs szülő házastársa gyámolt 
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek  
házastársa egyéb 

  tartózkodás jogcíme, ha nem magyar 
állampolgár  

tartózkodási vízum tartózkodási engedély 
EU Kék Kártya bevándorlási engedély 
letelepedési engedély ideiglenes letelepedési 
engedély nemzeti letelepedési engedély EK 
letelepedési engedély   

menekültként elismert  

 személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének  száma: 
____ 

 
 

A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 

 ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodásra jogosító engedély száma: _______________ 

 A tartózkodási okmányt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a ügyfél/törvényes képviselő 

aláírása) 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Ha a 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal, 180 napon belül 90 napot 
meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy 
letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke 
születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni: 
o a gyermek természetes személyazonosító adatai; 
o a gyermek úti okmányának azonosító adatai; 
o a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme. 
 
A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke 
részére - a születés bejelentésére szolgáló, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány alapján - a 
regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt soron kívül, de 
legkésőbb öt napon belül adja ki. 
 
Ha a letelepedett vagy bevándorolt harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli 
állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére 
o ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén ideiglenes letelepedési engedélyt; 
o bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési 
engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani. 

„



7578 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

123 
 

 

18. melléklet a … BM rendelethez 

„32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

 

EU Kék Kártya iránti kérelem 

 Kérelmet átvevő hatóság: 

  
  

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

   
    
       

 □ EU Kék Kártya kiadása első alkalommal    Arcfénykép    
 beutazás helye és ideje: 

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

   helye    
       
       

        
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:        

 ______________ ......... év ........ hó ........ nap        
 □ EU Kék Kártya meghosszabbítása        
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája.]  
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon 

belülre kell esni! 

   

 ___________________......... év ........ hó ........ nap        
 Az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám: __________________________ 
  □ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:___________________________   
A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 
   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 
   □ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 
külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város) 
 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  utónév (útlevél szerint): 

 születési családi név:  születési utónév: 

 anyja születési családi és utóneve:  nem:  családi állapot:       

18. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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□ férfi  □ nő 

□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

□ házas 
□ elvált 

 születési idő:  
   
............ év ............ hó ........... nap 

 születési hely (település):  ország: 

 állampolgársága:  nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 

 utolsó állandó külföldi lakóhelye: 

   
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  kiállításának ideje, helye:  

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

 útlevél típusa: 
   
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb 

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

   
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?        év       hó      napig 

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 

   
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: 

 település:  közterület neve: 

 közterület 
jellege: 

 házszám:  épület:  lépcsőház:  emelet:  ajtó: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
   
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: _______________________ 

   
5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 tevékenységéből származó várható jövedelem 
összege: 

 előző évi magyarországi adózott jövedelme: 

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/ 
vagyon: 

   
6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy 
tovább? 

 Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
□ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege: 

    
   
□ nem 

   
7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:   születési hely, 

idő:  
 állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 

    
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
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engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb: 

engedély  
□ bevándorlási engedély 
□ EU Kék Kártya 
□ külföldön tartózkodó 
családtag 

   Tartózkodási okmány száma: 
 név/rokonsági fok:   születési hely, 

idő:  
 állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély  
□ egyéb: 

    
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 
□ EU Kék Kártya 
□ külföldön tartózkodó 
családtag 

   Tartózkodási okmány száma: 
 név/rokonsági fok:   születési hely, 

idő:  
 állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

□ vízum 
□ tartózkodási engedély 
□ ideiglenes letelepedési 
engedély  
□ EK letelepedési engedély 
□ egyéb: 

    
□ tartózkodási vízum 
□ letelepedési engedély 
□ nemzeti letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási engedély 
□ EU Kék Kártya 
□ külföldön tartózkodó 
családtag 

   Tartózkodási okmány száma: 
 8. Egyéb adatok 
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen 
büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 

 ............ év ............ hó ........... nap 
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit?  
□ igen □ nem 
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  
□ igen □ nem 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország:                                                                            Település:  
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: ______________________ 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? □ igen □ nem 
 Az engedély száma és érvényessége: _____________________________ 

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

 

 Illetékbélyeg helye:  

 
 A hatóság tölti ki! 

 

 A kérelem teljesítése esetén  

 A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 
 

 _________ év ____ hónap ____ napig engedélyezem.  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

    

 Kiadott tartózkodási engedély száma: __________________ 
 

 A tartózkodási engedélyt átvettem.  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

    

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ________________________  
 A kérelem elutasítása esetén  

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 

 Az elutasítás kelte: _________ év ____ hónap ____ nap  

 Az elutasítás indoka (röviden):  

Az eljárás megszüntetése esetén  

A megszüntető döntés száma: …........................................  

A döntés kelte: ___________ év _____hó _____ nap  

A döntés indoka (röviden):  

   
 TÁJÉKOZTATÓ  

   
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, 
személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell 
mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási időtartamra érvényesnek kell lennie. 

 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek:  
 ▪ a tartózkodás célját igazoló okirat  

• a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából – legfeljebb négyéves határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésére – kötött előzetes megállapodás 

 

• foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy munkaszerződésben szereplő 
munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget 
igazoló okirat hiteles másolata, és hiteles fordítása 

 

● az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat  
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 • a szálláshely bejelentő-lap, melyet az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott  
 ▪ a megélhetést igazoló okirat  

 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás  
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés  
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenleg igazolás, kivonat)  

 ▪ teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra 
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához 
való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez 
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma/ 
adóazonosító jele: 
  

KSH-szám:  TEÁOR száma: 

 
2. Legmagasabb iskolai 
végzettség: 
 

3. Felsőfokú iskolai végzettségét 
igazoló okirat száma: 
  

4. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

Szakképzettsége(i), 
képzettsége(i), ismerete(i): 
 
 

 
5. Munkavégzés helye(i): 

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

5.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére 
terjed ki?  
□ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

5.3. A foglalkoztató több – 
különböző megye területén lévő – 
telephelyén fog dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
  
............... év...........hó ...... nap 

7. Munkakör (FEOR szám): 

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:………………………………………  
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 
 bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi 

szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő 



7584 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

129 
 

 

természetes személy (egyházi személy); 
 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – 

a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 
 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat 

fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet 
rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

 hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja; 
 hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez; 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) 

alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári 
állománya tagjának közeli hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban 
benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából 
kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő 
fél foglalkoztatása engedélymentes;  

 a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli 
kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási 
engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében 
meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és 

képviselet vezetője; 
 nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben 

részes államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, 
valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

 az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát 
el, amelyre − az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által 
aláírt nemzetközi oktatási program keretében kerül sor; 

 a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat 
keretében dolgozik 

 kulcsszemélyzetnek minősül, 
 a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság 

esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi 
létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámba tartozik, 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak 
kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti 
intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a 
naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a 
munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja), 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa, 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig 
együtt élt, 

 nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által 
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem 
minősülő harmadik országbeli állampolgár, 

 a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó 
vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár, 

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok 
hatálya alá tartozó – családtagja 
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„B” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 

 

 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

   
       

        
 □ Tartózkodási engedély kiadása első 
alkalommal 

   Arcfénykép    

 
   Beutazás helye és ideje: 
 
 ___________________ ............... év...........hó ...... 
nap  

       
       
       
      
       

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:      

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

   
 

  

     

  □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 
mintája.] 

   

 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

   

 ___________________ .............. év...........hó..….. 
nap 

       

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

 születési családi név:   születési utónév:   

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   
 □ férfi   □ nő 

 állampolgársága:   

 születési idő:  
   
............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország:   

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai  
 irányítószám:   település:   közterület neve:   

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:   

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:   
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□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ___________________________ 
 
 3. Egyéb adatok  
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a 
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 □ igen  □ nem 

 

 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  
 □ igen  □ nem 

 

   
  
 A hatóság tölti ki!  

 A kérelem teljesítése esetén  

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ............... év...........hó ...... napig 
engedélyezem. 

 

  
 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 
 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 

 A kérelem elutasítása esetén  

 Elutasító határozat száma: ........................................... 
 

 Az elutasítás kelte: ............... év...........hó ...... nap 
 

 Az elutasítás indoka (röviden):  

Az eljárás megszüntetése esetén  

Megszüntető döntés száma:.......................................  

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap  
A döntés indoka (röviden)  

„
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19. melléklet a … BM rendelethez 

„34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Adatlap a humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához 

 
 Kérelmet átvevő hatóság: 

 
 

  

Gépi ügyszám:     ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 
  
      
      

   Okmány kiadás kezdeményezés dátuma: 
............ év ............ hó ........... nap 

   Arcfénykép   

Az adatlap célja: 
 
□ Tartózkodási engedély kiállítása  
□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása  
 

      
     

      
Az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál 
veszi át.                   
  □ A kérelmező az okmány postai úton történő 
megküldését kéri.  

    
    
   

       
[Az ügyfél saját kezű aláírás mintája.] 

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 
esni! 

  

Telefonszám: _______________________________ 
E-mail cím:_________________________________ 

    

      
 
   A kezdeményezés oka:  
□ Hontalankénti elismerés miatt 
□ a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, 
vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért 
□ Bíróság indítványára 
foglalkoztatási körülmények miatt 

 □ Befogadotti elismerés visszaküldési, visszairányítási tilalom 
fennállása miatt 
□ Gyámhatóság kezdeményezésére 
□  Bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből 
□ Kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom visszavonása 
esetén 

 
I. A tartózkodási engedélyre jogosult személy adatai 
 
családi név: utónév: 
 
születési családi név: születési utónév: 
 
anyja születési családi és utóneve: nem: családi állapot: □ házas 

19. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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□ férfi □ nő 

□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

□ elvált 

 
születési idő:  
 
............ év ............ hó ........... nap 

születési hely (település): ország: 

 
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 
 
utolsó állandó külföldi lakóhelye: 
 
 
II. Úti okmány adatai 
 
Rendelkezik-e úti okmánnyal? □ igen □ nem 

útlevél száma: 
kiállításának ideje, helye: 
 
............ év ............ hó ........... nap 

 
útlevél típusa: 
 
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb, 
éspedig: 

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

 
 
III. Meghosszabbítás esetén jelenlegi tartózkodási engedélyének adata 
 
Jelenlegi tartózkodási engedélyének száma:  
Kiállítási ideje:  
…………... év …………. hónap …….. nap 

Érvényességi ideje:  
…………... év …….…... hónap ………. nap 

 
 
IV. Magyarországi szálláshely adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület 
jellege: 
 

házszám: Épület (lépcsőház, emelet, ajtó): 

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 
V. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni? □ igen □ nem 
Ha igen, kérem töltse ki az „A” betétlapot! 

 
A hatóság tölti ki! 

 
A külföldi magyarországi tartózkodását humanitárius célból _____________ év _________hónap ______ nap 
 
 
Kelt: 
........................................................................ 

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

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

...................................................... 
(ügyfél aláírása)  

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási engedély száma: _____________________________ 
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  
  

KSH-szám:  TEÁOR száma:  

 
2. Munkakör betöltéséhez 
szükséges szakképzettsége:  

 3. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

4. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

 
5. Munkavégzés helye(i): 

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

5.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére 
terjed ki?  
□ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

5.3. A foglalkoztató több – 
különböző megye területén lévő 
– telephelyén fog dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
  
............... év...........hó ...... nap 

7. Munkakör (FEOR szám): 

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:………………………………………  
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 
 bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi 

szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő 
természetes személy (egyházi személy); 
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 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései 
szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

 hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja; 
 hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez; 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) 

alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári 
állománya tagjának közeli hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban 
benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából 
kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél 
foglalkoztatása engedélymentes;  

 a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli 
kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási 
engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében 
meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és 

képviselet vezetője; 
 nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben 

részes államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, 
valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

 az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát 
el, amelyre − az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt 
nemzetközi oktatási program keretében kerül sor; 

 a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat 
keretében dolgozik 

 kulcsszemélyzetnek minősül, 
 a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság 

esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi 
létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámba tartozik, 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak 
kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti 
intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a 
naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a 
munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja), 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa, 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig 
együtt élt, 

 nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által 
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem 
minősülő harmadik országbeli állampolgár, 

 a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó 
vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár, 

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok 
hatálya alá tartozó – családtagja 

 „
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20. melléklet a … BM rendelethez 

„35. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem munkavállalás céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 

 
 

  

Gépi ügyszám:         ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  
      
      

    Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   

     Beutazás helye és ideje: 
  ___________________ ............... év...........hó ...... nap  

      
      
      
     

      
   Tartózkodási vízum száma és érvényessége: 

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

    
    
   

    Tartózkodási engedély meghosszabbítása   
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 

  

   Tartózkodási engedély száma és érvényessége: 
  ___________________ ............... év...........hó ...... nap 

    

      
 
  Az okmány átvételének helye: 
    A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám: _______________________________ 
    A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:_________________________________   

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 

   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 

 □ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 
külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város) 
  

20. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„35. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   neme:  
   férfi      nő 

 családi állapota: 
    nőtlen/hajadon         házas 
    özvegy                     elvált 

   
 

 születési idő:  
                 ............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:   

  

  2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának helye, ideje:  

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

 útlevél típusa: 
  

 magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

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

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?        év       hó      napig 

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 
 

  

 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 

 irányítószám:  

 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig:                 
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 5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 munkaviszonyból származó várható jövedelem 

összege:  
 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:   megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

 
 6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
 □ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege:                        
□ nem 
 

    
   
 

 

 

7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:  születési hely, idő:  állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
Tartózkodási okmány száma: 

 név/rokonsági fok:  születési hely, idő:  állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
Tartózkodási okmány száma: 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:  állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
Tartózkodási okmány száma: 
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8. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

 igen  nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

 igen  nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

 igen  nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

 igen  nem                       év       hó       nap 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

 igen  nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
 Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 Ország:                                                                         Település:                                                                
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 

 Az engedély száma és érvényessége: 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 
A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból, .............. év...........hó ...... napig engedélyezem. 
 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(a kérelmező aláírása) 
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 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: …........................................ 
 Az elutasítás kelte: ............... év...........hó ...... nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

   
 TÁJÉKOZTATÓ   

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. 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 foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat   
• a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 

  

● az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat   
a lakhatás jogcímét igazoló okirat   

•  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat   
• lakásbérleti szerződés   
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat   
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

  

a megélhetést igazoló okirat   
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás   
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés   
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat)   

teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

  

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  
  

KSH-szám:  TEÁOR száma:  

 
2. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 3. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

4. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

 
5. Munkavégzés helye(i): 

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

5.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére 
terjed ki?  
□ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

5.3. A foglalkoztató több – különböző megye 
területén lévő – telephelyén fog dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes 
megállapodás kelte: 
  
............... év...........hó ...... nap 

7. Munkakör (FEOR szám): 

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:………………………………………  
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 

pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 
 bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos 
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egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi 
személy); 

 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, 
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

 hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja; 
 hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez; 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 

meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli 
hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes 
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása 
engedélymentes;  

 a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, 
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően 
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott 
foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet 

vezetője; 
 nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok 

által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok között 
fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

 az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre − 
az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási 
program keretében kerül sor; 

 a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében 
dolgozik 

 kulcsszemélyzetnek minősül, 
 a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári 

negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem 
haladó létszámba tartozik, 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a 
felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, 
az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot 
meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a munkavégzés időtartama a kilencven napot 
meghaladja), 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel 
legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa, 

 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, 
valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt, 

 nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által 
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő harmadik 
országbeli állampolgár, 

 a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által 
alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár, 

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá 
tartozó – családtagja 
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 „B” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 

 

 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  
      

       
  Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   

 
   Beutazás helye és ideje: 
 
 ___________________ ............... év...........hó ...... nap  

      
      
      
     
      

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

   
 

 

    

  Tartózkodási engedély meghosszabbítása     
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] 

  

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 
esni! 

  

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

 

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 

 

 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

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

 3. Egyéb adatok 
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 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező 
és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
   
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ............... év...........hó ...... napig engedélyezem. 

  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ............... év...........hó ...... nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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21. melléklet a … BM rendelethez 

„36. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 

  
 

  

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  

      
      

 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

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

Az okmány átvételének helye: 
 
  A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 

Telefonszám:______________________________________        E-mail cím:__________________________________________ 

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem:   családi állapot:    

21. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„36. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 férfi  nő 

 nőtlen/hajadon         házas 
 özvegy                     elvált 

 

 születési idő:  
  
    év   hó   nap 

 születési hely (település):   ország:  

 Állampolgársága   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:  

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának ideje, helye:  

  
      év       hó       nap 

 útlevél típusa: 
  

 magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
      év        hó       nap 

 
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?       év       hó       nap 

 
 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig:       
 
5. Jövedelemszerző tevékenységre vonatkozó adatok  
□ Egyéni vállalkozó    □ Őstermelő    □ Gazdasági társaság vezető tisztviselője    □ Gazdasági társaság tagja  
□ Gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja     □ Egyéb, éspedig: ___________________________ 

 

Önálló vállalkozói, vagy őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:__________________________  
Ön vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai:  
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
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 tevékenységéből származó várható jövedelem összege:   előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:   megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

 
 7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?  Milyen közlekedési eszközzel? 

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
  
 □ igen  □ nem 

 vízummal?  
   
 □ igen  □ nem 

 menetjeggyel?  
   
 □ igen  □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
 □ igen, összege:                        □ nem 

    
   
 

 

 
 8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 név/rokonsági fok:    születési hely, idő:    állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési 

engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
   Tartózkodási okmány 

száma: 
 

 
 

 9. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
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 igen  nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

 igen  nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

 igen  nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

 igen  nem 

       év       hó       nap 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

 igen  nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

 Ország:  
 Település:  
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
Ország:  

Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá: 
Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel: 
Az engedély száma és érvényessége: 

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

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 
 
 

 A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból  ______ év ___  _ hónap ___     napig engedélyezem. 

 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 
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 Elutasító határozat száma: …........................................ 
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 
A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. 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 

•  üzleti terv és az azt alátámasztó iratok, vagy 
•  legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgár vagy a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását igazoló iratok 
• gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítő okirata és a 
cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat 
• egyéni vállalkozó igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás 
• mezőgazdasági őstermelői igazolvány 

□ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 •  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

□ a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • taggyűlési jegyzőkönyv rendszeres havi jövedelemről, könyvelő által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

□ teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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 „A” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 

  
 

  

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  
      
      

□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   
 beutazás helye:       

        
 beutazás ideje:       

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

 
 

      
 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
 Tartózkodási engedély száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

  _______________________......... év ........ hó ........ nap       
  
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
      év       hó       nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig: 
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 3. Egyéb adatok 
 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e 
kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
  
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______  év _____    hónap ___       napig 
engedélyezem. 

 

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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22. melléklet a … BM rendelethez 

„37. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Tartózkodási engedély kérelem szezonális munkavállalás céljából 

 Kérelmet átvevő hatóság: 

 
 

  

Gépi ügyszám:         ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  
      
      

    Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   

     Beutazás helye és ideje: 
  ___________________ ............... év...........hó ...... nap  

      
      
      
     

      
   Vízum száma és érvényessége: 

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

    
    
   

    Tartózkodási engedély meghosszabbítása   
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 

  

   Tartózkodási engedély száma és érvényessége: 
  ___________________ ............... év...........hó ...... nap 

    

      
 
  Az okmány átvételének helye: 
    A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám: _______________________________ 
    A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:_________________________________   

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 

   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 

 □ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 
külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város) 
  

22. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„37. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   neme:  
   férfi      nő 

 családi állapota: 
    nőtlen/hajadon         házas 
    özvegy                     elvált 

   
 

 születési idő:  
                 ............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:   

  

  2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának helye, ideje:  

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

 útlevél típusa: 
  

 magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

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

  
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?        év       hó      napig 

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 

 

  

 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 

 irányítószám:  

 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig:                 
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 5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 munkaviszonyból származó várható jövedelem 

összege:  
 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:   megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

 
 6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
 □ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege:                        
□ nem 
 

    
   
 

 

 

 
7. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

 igen  nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

 igen  nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

 igen  nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

 igen  nem                       év       hó       nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

 igen  nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
 Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 Ország:                                                                         Település:                                                                
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 

 Az engedély száma és érvényessége: 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 
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A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból, .............. év...........hó ...... napig engedélyezem. 
 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: …........................................ 
 Az elutasítás kelte: ............... év...........hó ...... nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

  
 TÁJÉKOZTATÓ  

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. 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 foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat  
● az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat  

 a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
•  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
• lakásbérleti szerződés 
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

 

 

a megélhetést igazoló okirat  
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés  
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat)  
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teljes körű 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, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  
  

KSH-szám:  TEÁOR száma:  

 
2. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 3. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

4. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

5. Munkavégzés helye(i): 

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

5.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére 
terjed ki?  
□ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

5.3. A foglalkoztató több – különböző megye 
területén lévő – telephelyén fog dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
  
............... év...........hó ...... nap 

7. Munkakör (FEOR szám): 

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
9. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:……………………………………… 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 
A kérelem benyújtását megelőző öt évben korábban dolgozott-e már szezonális munkavállalási engedéllyel 
Magyarországon? 
  □ igen □ nem           
Ha igen: melyik év(ek)ben? ______________________ 

 Előző szezonális munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése: ___________________________________ 
 10. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?    igen  nem  
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11. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:  
……………………….. -tól ……………………… -ig               ……………………….. -tól ……………………… -ig 
……………………….. -tól ……………………… -ig               ……………………….. -tól ……………………… -ig 
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?     □ Igen    □Nem 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 

meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli 
hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes 
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása 
engedélymentes;  

 a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, 
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően 
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott 
foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

„ 
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23. melléklet a … BM rendelethez 

„38. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából,  

illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához 

 Kérelmet átvevő hatóság: 

 
 

  

Gépi ügyszám:         ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  
      
      

   □  Tartózkodási engedély kiállítása 

  Beutazás helye és ideje: 
  ___________________ ............... év...........hó ...... nap  

   Arcfénykép   
   helye   
      
     

      
   Tartózkodási vízum száma és érvényessége: 

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

    
    
   

    Tartózkodási engedély meghosszabbítása   
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] 
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 

  

   Tartózkodási engedély száma és érvényessége: 
  ___________________ ............... év...........hó ...... nap 

    

      
 □ Hosszú távú mobilitási engedély kiállítása:  
       Beutazás helye és ideje: ___________________ ............... év...........hó ...... nap 

      Az első tagállam, ahol vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodott: __________________________ 
      Az első tagállam által kiadott tartózkodásra jogosító okmány száma és érvényessége: _______________……….év…..hó….nap 
  Az okmány átvételének helye: 
    A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám: _______________________________ 
    A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:_________________________________   

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 

   □ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 

23. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„38. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 □ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 
külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város) 
   

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   neme:  
   férfi      nő 

 családi állapota: 
    nőtlen/hajadon         házas 
    özvegy                     elvált 

   
 

 születési idő:  
                 ............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország:  

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:    

   

  2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának helye, ideje:  

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

 útlevél típusa: 
  

 magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

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

   
 3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?        év       hó      napig 

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 
 

   

 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 

 irányítószám:  

 

 település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos  bérlő  családtag  szívességi lakáshasználó  egyéb, éspedig:                 
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 5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 munkaviszonyból származó várható jövedelem 

összege:  
 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:   megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

 
 6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?   Milyen közlekedési eszközzel?  

 Rendelkezik-e a szükséges  útlevéllel?  
   
□ igen □ nem 

 vízummal?  
   
□ igen □ nem 

 menetjeggyel?  
   
 □ igen □ nem 

 anyagi fedezettel?  
   
□ igen, összege:                        
□ nem 
 

    
   
 

 

  

7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 

 vízum 
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési engedély  
 egyéb 

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
Tartózkodási okmány száma: 

 név/rokonsági fok:   születési hely, idő:   állampolgárság:   tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
 egyéb  

    
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
Tartózkodási okmány száma: 

 név/rokonsági fok:    születési hely, idő:   állampolgárság:    tartózkodása jogcíme: 
 vízum  
 tartózkodási engedély 
 ideiglenes letelepedési 

engedély  
 EK letelepedési engedély  
 egyéb  

       
 tartózkodási vízum 
 letelepedési engedély 
 nemzeti letelepedési 

engedély  
 bevándorlási engedély 
 EU Kék Kártya 
 külföldön tartózkodó 

családtag 
Tartózkodási okmány száma: 
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8. Egyéb adatok 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

 igen  nem 
 Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

 igen  nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?  

 igen  nem 
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

 igen  nem                       év       hó       nap 
 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

 igen  nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
 Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 Ország:                                                                         Település:                                                                
 Közterület neve:   
Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________ 

 A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa: 
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen  nem 

 Az engedély száma és érvényessége: 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
aláírás 

 Illetékbélyeg helye: 

 
A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból, .............. év...........hó ...... napig engedélyezem. 
 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(aláírás, pecsét) 

   

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  
 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ….....................................................................  …................................................... 
(a kérelmező aláírása) 
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 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: …........................................ 
 Az elutasítás kelte: ............... év...........hó ...... nap 
 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: …........................................ 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

   
 TÁJÉKOZTATÓ   

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. 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 hosszú távú mobilitási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg legkésőbb a 
hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy a Magyarországon töltött rövid távú mobilitási időszak lejárta előtt 20 
nappal, kell benyújtani. 

  

 A kérelemhez csatolandó mellékletek:   

a tartózkodás célját igazoló okirat   
• a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés vagy 
megbízólevél, amely tartalmazza: a) hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját a vezető állású munkavállaló és szakértő 
esetében legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább három, legfeljebb 
hathónapos folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül, b) 
vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási feltételek meghatározását, c) a harmadik 
országbeli állampolgár beosztását, d) annak igazolását, hogy vállalaton belül áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli 
állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban 
letelepedett szervezethez, e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott 
foglalkozási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés 
rendelkezése előír. 

  

• a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz való tartozását igazoló irat, 

  

● a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, vagy gyakornok-
munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat, 

  

● a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő 
rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, 

  

● arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében mely tagállamokban 
mennyi lesz a vállalaton belüli áthelyezés időtartama,  

  

a szálláshely-bejelentő lap, az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátva   
a megélhetést igazoló okirat   

 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás   
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkaszerződés, vagy megbízólevél   
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat)   

teljes körű 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   
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feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

1. Magyarországi fogadó szervezet adatai: 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  
  

KSH-szám:  TEÁOR száma:  

 2. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai: 
Név: 
Székhely (ország, város): 

3. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció: 
□ Vezető          □ szakértő        □ Gyakornok 

4. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén: 
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 

5. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 6. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

7. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

8. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett 
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama: 

9. Munkakör (FEOR szám): 

10. Munkavégzés helye(i): 
10.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

10.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére terjed 
ki? □ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

10.3. A foglalkoztató több – különböző 
megye területén lévő – telephelyén fog 
dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

11. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: ……………………………………Egyéb nyelvismerete:………………………………………………. 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve és címe:…………………………………………………………………………………… 
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 „B” BETÉTLAP 

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: 

 

 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

  
      

       
  Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal    Arcfénykép   

 
   Beutazás helye és ideje: 
 
 ___________________ ............... év...........hó ...... nap  

      
      
      
     
      

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:     

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

   
 

 

    

  Tartózkodási engedély meghosszabbítása     
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] 

  

 Tartózkodási vízum száma és érvényessége:   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 
esni! 

  

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

  

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

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:   nem: 
   

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

 születési idő:  
   
............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország:  

  
 

  

 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület 
jellege:  

 házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

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

 3. Egyéb adatok 
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 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 
 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező 
és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 
  
    
 A hatóság tölti ki! 

 A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ............... év...........hó ...... napig engedélyezem. 

  

 Kelt: ........................................................................  ...................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma:  

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: ........................................................................  ..................................................... 
(a kérelmező aláírása) 

  

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:  
 A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ........................................... 

 Az elutasítás kelte: ............... év...........hó ...... nap 

 Az elutasítás indoka (röviden): 

Az eljárás megszüntetése esetén 

Megszüntető döntés száma:....................................... 

A döntés kelte: ............... év...........hó ...... nap 

A döntés indoka (röviden): 

„
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24. melléklet a … BM rendelethez 

„39. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 
Bejelentő lap vállalaton belüli áthelyezés keretében történő rövid távú mobilitás esetén 

  
 1. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):   utónév (útlevél szerint):  

 születési családi név:   születési utónév:  

 anyja születési családi és utóneve:  neme:  
□   férfi    □  nő 

 családi állapota: 
 □   nőtlen/hajadon      □   házas 
 □   özvegy                   □  elvált 

   
 

 születési idő:  
                 ............... év...........hó ...... nap 

 születési hely (település):   ország: 

 állampolgársága:   nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:   

  

  2. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár útlevelének adatai 
 útlevél száma:   kiállításának helye, ideje:  

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

 útlevél típusa: 
  
  □ magánútlevél  □ szolgálati  □ diplomata  □ egyéb 

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

  
3. Magyarországi fogadó szervezet adatai: 
 név:   

székhely címe:   

irányítószám:   település:   közterület neve:  

 közterület jellege:   házszám:   épület:   lépcsőház:   emelet:   ajtó:  

Munkáltató adószáma KSH-szám:  TEÁOR száma:  

24. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„39. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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/adóazonosító jele:  
  

 4. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai: 
Név: 
Székhely (ország, város): 
5. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció: 
□ Vezető          □ szakértő        □ Gyakornok 
6. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén: 
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 

 
7. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 8. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

9. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

10. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett 
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama: 

11. Munkakör (FEOR szám): 

12. Munkavégzés helye(i): 
12.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

12.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére terjed 
ki? □ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

12.3. A foglalkoztató több – különböző 
megye területén lévő – telephelyén fog 
dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen: 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 

 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
fogadó szervezet képviselőjének aláírása 

„
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25. melléklet a … BM rendelethez 

„40. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez 

 

Vízum okmány pótlása iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki! 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 

 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):   
        
     

 Kérelem átvételének dátuma:    Arcfénykép   
____ év __ hónap__ nap      

    

     

 
      

     

     

    

    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 

esni! 
  

      
 
 
 I. A kérelmező adatai 
 1. Családi neve:   
 2. Utóneve(i):   
 3. Születési ideje:   ____ év ____ hónap ____ nap 
 4. Születési hely, ország:  
 5. Jelenlegi állampolgárság:  
 6. Neme:           Férfi Nő 
 7. Családi állapot:  
 8. Kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy neve:  
 9. Előző útlevelének száma, kelte, érvényessége:   
 10. Új/jelenlegi útlevelének száma, kelte, érvényessége:  
 11. A pótolandó vízum okmány száma: 
12. Schengeni területre érkezés időpontja: 

25. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„40. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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13. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:    
 Irányítószám:    Helyrajzi szám: 
 Település:   Kerület:  
 Közterület neve:     
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):  
 Házszám:     
 Épület:   Lépcsőház:   Emelet:   Ajtó:  

 
 14. Bejelentem, hogy a vízum okmányomat tartalmazó úti okmányom  
 Elveszett.  
 Eltulajdonították. 
 Megsemmisült. 
 Megrongálódott. 

  
 Az esemény részletes leírása 

 
  

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

 ............................................................... 
 (a kérelmező aláírása) 

  
  
 A hatóság tölti ki! 

  
  

 
Az okmány pótlását engedélyezem. 
 
Kelt:………………………………………..     P.H.              ………………………………………… 
                                                                                                                            aláírás 
 
 
 A __________________________ számú vízum okmányt átvettem/átadtam. 

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

   .........................................................................                 ………………………………………  
             (a kérelmező aláírása)                                               átadó ügyintéző aláírás, pecsét 
  

 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A kérelemhez mellékelni kell: 
 - 1 db arcfényképet, 
 - a megrongálódott úti okmányt 
 - az elveszett, vagy eltulajdonított úti okmány helyett kiállított új úti okmányt 
 - egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.) 
 Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
  

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
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/adóazonosító jele:  
  

 4. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai: 
Név: 
Székhely (ország, város): 
5. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció: 
□ Vezető          □ szakértő        □ Gyakornok 
6. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén: 
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő: 

 
7. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  

 8. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

9. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 

10. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett 
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama: 

11. Munkakör (FEOR szám): 

12. Munkavégzés helye(i): 
12.1. Egyetlen munkavégzési hely van? 
□ igen   □  nem  
Ha igen: 
………. (irányítószám) 
…………………………………..(cím) 

12.2. A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére terjed 
ki? □ igen   □  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
…………….(irányítószám) 
………………………………………..(cím) 

12.3. A foglalkoztató több – különböző 
megye területén lévő – telephelyén fog 
dolgozni?     
   
 □ igen   □  nem  
 

13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: 
Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen: 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:…………………………………………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………………………… 

 
 Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 Kelt: ......................................................  ..................................................... 
fogadó szervezet képviselőjének aláírása 

„
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26. melléklet a … BM rendelethez 

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 
31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pontja a következő 5-8. alponttal egészül ki: 

(I. Vízumdíjak) 

„5. Kishatárforgalmi engedély visszavonása 
tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja 
külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén 

10 EUR 

6. Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában 
hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön 
előterjesztett fellebbezés esetén 

3 000 Ft 

7. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett 
tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló 
eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány 
pótlása iránti kérelem esetén 

3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június 
hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett –hivatalos középárfolyamon 
átszámítva) 

8. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett 
tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló 
eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása 
iránti kérelem esetén 

3 000 Ft” 

 

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet 2. melléklet II. pontja a következő 11. alponttal egészül ki: 

(II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak) 

„11. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a 
tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum 
kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti 
kérelmezés esetén 

3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június 
hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett –hivatalos középárfolyamon 
átszámítva)” 

 

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet 2. melléklet III. pontja a következő 19. és 20. alponttal egészül ki: 

(III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási 
szolgáltatási díjak) 

 

„19. Nemzeti letelepedési engedély kiadására 
irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés 
esetén 

3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június 
hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett –hivatalos középárfolyamon 
átszámítva) 

26. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
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20. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a 
tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum 
kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti 
kérelmezés esetén 

3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június 
hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett –hivatalos középárfolyamon 
átszámítva)” 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7629

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 
 

175 
 

 

27. melléklet a … BM rendelethez 

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 
31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pont 7. és 8. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(I. Vízumdíjak) 

„7. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum 
kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány pótlása iránti 
kérelem esetén 30 EUR 
8. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum 
kiállítására irányuló eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem 
esetén 8 300 Ft” 

 

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet 2. melléklet II. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak) 

„11. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére 
jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 60 EUR” 

 

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet 2. melléklet III. pont 19. és 20. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási 
szolgáltatási díjak) 

 
„19. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti 
kérelmezés esetén 60 EUR 
20. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére 
jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 60 EUR” 

 

27. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
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28. melléklet a …BM rendelethez 
 

„Melléklet az 52/2007. (XII.11.) IRM rendelethez 
 
 

A  b e f o g a d ó  á l l o m á s  h á z i r e n d j e  

 
1. E házirend szerinti befogadó állomás: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó 

Állomás, Bicske valamennyi telephelye azok összes helyiségeivel és mellékhelyiségeivel 
együtt, valamint a hozzájuk tartozó udvar. 

 
2. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a befogadó állomáson elhelyezett személy (a 

továbbiakban: az elhelyezett) köteles megtartani, és a befogadó állomás munkatársai jogszerű 
utasításainak eleget tenni. Az elhelyezett köteles továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a 
többi elhelyezett jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja. 

 
3. A házirendben foglaltakat a befogadó állomáson szolgáltatást nyújtó egyházi vagy civil 

szervezet képviselője, önkéntes munkát végző személy, illetve egyéb, engedélyezett látogató 
köteles betartani, illetve köteles a befogadó állomás munkatársai utasításainak eleget tenni. 
Az, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a befogadó állomás területét elhagyni, 
vagy onnan kivezettethető. 

 
4. Az elhelyezett panasszal a befogadó állomás igazgatójához fordulhat.  

 
5. Az elhelyezett nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray 

stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti. 
 

6. A befogadó állomás területére szeszes italt, illetve más kábító vagy bódító hatású anyagot 
behozni, továbbá a befogadó állomás területén azt fogyasztani tilos.  

 
7. A befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak joga van arról megbizonyosodni, hogy 

az elhelyezettnél van-e az 5-6. pontban meghatározott tiltott anyag vagy eszköz, jogosult 
továbbá ezek eltávolítására felszólítani az elhelyezettet, aki ennek köteles eleget tenni. Ha ezt 
nem teszi meg, a befogadó állomás területére nem léphet be. A befogadó állomás területén 
fellelt tiltott anyagokat, eszközöket a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálat 
elkobozhatja. 

 
8. A befogadó állomás területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányozás a 

kijelölt helyeken megengedett. 
 

9. Ha az elhelyezett tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes 
cselekményt, továbbá a befogadó állomás helyiségeinek, berendezési tárgyainak, 
felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a 
befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak. 

 
10. Az elhelyezett vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja. 

28. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez
„Melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez
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11. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő 

eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket használhatja. Az 
elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles 
rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön 
szabályzat tartalmazza. Az elhelyezett az általa okozott kárt köteles megtéríteni. 

 
12. Az elhelyezett köteles a befogadó állomás helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá 

a saját használatú szobáját, lakrészét, ágyát, továbbá lakókörnyezetét tisztán tartani, valamint a 
közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni. Az alapvetően szükséges 
takarító és fertőtlenítő szereket a befogadó állomás biztosítja. A befogadó állomás biztosít 
ágyneműt is, amelyek mosása a befogadó állomás feladata. 

 
13. A szociális munkatársak szükség szerint, de legalább hetente szobavizitet tartanak, melynek 

során a behozni tiltott, valamint a fertőzésveszélyes tárgyakat eltávolíthatják.  
 

14. A befogadó állomás területére saját tulajdonú háztartási berendezést, elektronikai eszközöket 
(pl. rezsó, televízió) bevinni, illetve azokat működtetni csak a befogadó állomás igazgatójának 
engedélyével szabad. A befogadó állomás által nyújtott, a jogszabályban meghatározott 
ellátásokon túlmenő szolgáltatásokért, így különösen az elektromos hálózat 
többlethasználatáért térítési díj szedhető. 

 
15. A befogadó állomásra csak személyes ruhaneműt, kisméretű tárgyakat szabad bevinni. A 

befogadó állomáson a személyes ruhaneműt, illetve a kisebb méretű használati tárgyakat az 
elhelyezett, a saját, zárható szekrényében helyezheti el. A személyes ruházat rendben tartását, 
mosását az elhelyezettek önállóan végzik az erre a célra fenntartott mosógéppel. A központi 
mosodával rendelkező telephelyen a mosógépeket a telephely vezetője által kijelölt felügyelő 
kezeli. 

 
16. Az elhelyezett hátrahagyott személyes tárgyairól a befogadó állomásról való távozása után a 

befogadó állomás munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. A hátrahagyott személyes 
használati tárgyakat a befogadó állomás egy hónapig tárolja. A tárolás során a hátrahagyott 
személyes használati tárgyakban bekövetkezett károkért a befogadó állomás felelősséget nem 
vállal. A megőrzött tárgyak egy hónap eltelte után hulladékként elszállításra kerülnek.  

 
17. Az elhelyezett a számára kijelölt szobában vagy lakrészben lakik, szobacserét a befogadó 

állomás igazgatójánál kérelmezhet. 
 

18. Az elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be. 
 

19. Az elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe 
helyezheti. A befogadó állomás a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve 
készpénzért felelősséget nem vállal. 

 
20. Az elhelyezett köteles eltávozását a szabályoknak megfelelően előzetesen bejelenteni. A 

véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a befogadó állomás 
elhagyásakor elszámolni köteles. 
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21. A befogadó állomás este 23.00 óra és reggel 6.00 óra között zárva tart. Ez idő alatt a befogadó 
állomásra ki- és belépés nem engedélyezett. A befogadó állomás igazgatója ez alól indokolt 
esetben előzetesen, írásban felmentést adhat. 

 
 
 
Az elhelyezett köteles 
1) a befogadó állomás munkatársaival együttműködni, jogszerű kéréseinek eleget tenni, 
2) a tisztaságot fenntartani, és rendszeresen takarítani, 
3) a berendezési és használati tárgyakat megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni, 
4) mindenféle meghibásodást és hiányt, házirenddel ellentétes megnyilvánulást azonnal jelezni, 
5) személyes tárgyait rendben tartani és kezelni, 
6) odafigyelni személyes higiénére, rendszeresen tisztálkodni, 
7) a házirendet betartani. 
 
Tilos a befogadó állomás egész területén 
1) az erre kijelölt helyen kívül dohányozni, 
2) alkoholt és drogot fogyasztani, 
3) audio-vizuális eszközt hangosan használni, 
4) szemetelni, 
5) állatot tartani, 
6) tiltott dolgot birtokolni, 
7) a befogadó állomás munkatársai, a befogadó állomás látogatói és más elhelyezettek jogait sértő 

magatartást tanúsítani, 
8) olyan magatartást tanúsítani – különösen hangoskodni, másokat zavaró módon, agresszíven 

viselkedni –, amely az elhelyezettek nyugalmát, a befogadó állomás munkatársai 
tevékenységének a végzését zavarja.  

 
A letétbe helyezett dolgok kivételével sem a befogadó állomás, sem a befogadó állomás 
munkatársai semmiféle anyagi, illetve egyéb felelősséget nem vállalnak a befogadó állomás 
területére behozott tárgyakért, értékekért. 
 
 
 

Kérjük a házirend betartását!” 
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A földművelésügyi miniszter 44/2016. (VI. 29.) FM rendelete
a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 
57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015.  
(IX. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet] 1. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. mezőgazdasági termék feldolgozása: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely olyan művelet, amelynek 
eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági termék, kivéve a  mezőgazdasági üzem által végzett, 
az állati vagy növényi eredetű termék első eladásának előkészítéséhez szükséges tevékenységeket.”

2. § (1) Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, a  folyó üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű 
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.”

 (2) Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható
a) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására,
b) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK 
és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és 
akvakultúra ágazatban tevékenykedik,
c) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására,
d) a  mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a  következő 
esetekben:
da) amennyiben a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
db) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
e) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal, nevezetesen az  exportált mennyiségekkel 
kapcsolatos tevékenységekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz,
f ) olyan támogatáshoz, amely import áru helyett belföldi áru használatához kötött.
(7) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.”

3. §  Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  támogatási kérelem módosítása során megjelölt gép, technológiai berendezés nem szerepel a   
2016. évben hatályos gépkatalógusban, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelem módosítására az – árajánlattevő 
és az  árajánlatot kérő adatait (amelynek azonosnak kell lennie az  ügyfél adataival) tartalmazó – árajánlat eredeti 
példányának benyújtásával egyidejűleg van lehetősége. Ebben az  esetben a  jóváhagyott támogatási kérelemben 
szereplő géppel, technológiai berendezéssel egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, 
amely
a) legkésőbb a  kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógus szerinti, 
az 1–3. mellékletben felsorolt főcsoport valamelyikébe sorolható, és
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b) a  támogatási kérelemben szereplő géppel, technológiai berendezéssel azonos munkafolyamat elvégzésére 
alkalmas.”

4. §  Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § E  rendeletnek a  sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű 
támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 44/2016. (VI. 29.) FM rendelettel 
[a  továbbiakban: 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 13. pontját, 3. § (2), (6) és (7) bekezdését, 10. § 
(3a) bekezdését, valamint a 11. §-át a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

5. §  Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 11. §-ában a „száznyolcvan” szövegrész helyébe a „kettőszáztíz” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A honvédelmi miniszter 9/2016. (VI. 29.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § 
(5) bekezdés e) pontjában és 85. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 
81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés 
q) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a honvédelemről 
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.  törvény 81. § 
(2) bekezdés f ) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában 
és 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, valamint 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és 85.  § (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 29.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott munkavállalók jutalmazására a 14/C. § (1) bekezdésében, a 14/C. § 
(2) bekezdés a)–c), e) és f ) pontjában, valamint a 14/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a) közalkalmazott alatt munkavállalót,
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b) közalkalmazotti jogviszony alatt munkaviszonyt, és
c) illetmény alatt alapbért
kell érteni.”

2. §  Az R1. 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „gyakorlati pótlék” szövegrész helyébe az „a Kjt. 44/A.  § (3a)  bekezdése 
szerinti napi átalány illetménypótlék (a továbbiakban: gyakorlati pótlék)” szöveg lép.

2. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá 
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

3. §  A kondicionáló-kiképzési, valamint a  katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a  regeneráló 
pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 20/A. §-sal 
egészül ki:
„20/A.  § Az  MH központi személyügyi szerv vezetője az  1.  melléklet szerinti belföldi egyéni és családos 
igényjogosulti térítési díj összegét legfeljebb 20%-os mértékben csökkentheti, ha az igénybevett szolgáltatás ideje 
alatt az  MH rekreációt végző szervezeténél olyan zajártalommal járó tevékenységek – különösen építési, felújítási 
munkálatok – folynak, amelyek korlátozzák a szolgáltatások zavartalan igénybevételét.”

4. §  Az R2. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § Az  MH központi személyügyi szerv vezetője e  rendeletnek az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel megállapított 20/A.  §-át a  2016. május 30-ától megállapított 
belföldi egyéni és családos igényjogosulti térítési díj esetében alkalmazhatja.”

3. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 
módosítása

5. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 35. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  15–17.  §-t, a  18.  § (1)  bekezdés személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a  18.  § (2)  bekezdés 
a) és d) pontját, a 18. § (3) bekezdés a) pontjának és (4) bekezdésének személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, 
a  18.  § (5)  bekezdését, a  25.  §-t, a  26.  §-t akkor kell alkalmazni, ha az  EU-beosztást betöltő részére az  EU hasonló 
juttatást nem biztosít. Ez  esetben a  30.  §-t is alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy az  utazási előleg összege 
6000 EUR, amit legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül kell a Honvédség részére visszatéríteni.”

6. §  Az R3. a következő 70. §-sal egészül ki:
„70. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel 
megállapított 35. § (3) bekezdését 2016. június 15-től kell alkalmazni.”

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

7. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet a következő V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. FEJEZET 
VISSZARENDELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
32/A.  § Az  állomány tagja részére a  Hjt. 135.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti költségként, valamint 
a  közalkalmazottak részére a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 123.  § (7)  bekezdése szerinti 
költségként különösen
a) az  indokoltan felmerülő utazási költség – ide nem értve az  állomány tagja vagy a  közalkalmazott részére 
megállapított munkába járással összefüggő költségtérítést –, valamint
b) az előre kifizetett és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített értéke
téríthető meg.”
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5. A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosítása

8. §  A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A ruházati utalványfüzet – ide nem értve a nyugdíjas ruházati utalványfüzetet – érvényességi ideje az érvényességének 
lejártát követő 3 hónapon belül az  érvényesség lejártát követő 12 hónappal, de legfeljebb a  szolgálati viszony 
megszűnésének, megszüntetésének napjáig egy alkalommal meghosszabbítható, a  következő korlátozások 
figyelembevételével:)
„c) meghosszabbított ruházati utalványfüzetből pénzbeli juttatás nem teljesíthető, kivéve azt az esetet, ha a jogosult 
szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg.”

9. §  Az R4. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel 
megállapított 17. § (2) bekezdés c) pontját 2016. április 1-jétől kell alkalmazni.”

6. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
módosítása

10. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 
2.alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az állomány vezetői beosztásból nem vezetői beosztásba, vagy egy évet meghaladó külföldi szolgálatra 
vezénylést követően hazai nem vezetői beosztásba áthelyezett tagja az  áthelyezés napjától a  Hjt.vhr. 107/A.  § 
(3)  bekezdése alapján megállapított fokozati vizsgakötelezettsége figyelembevételével a  vizsgakötelezettséghez 
tartozó fokozati vizsga szerinti honvédelmi szolgálati díjra jogosult. Ha a  Hjt.vhr. 107/A.  § (3)  bekezdése alapján 
fokozati vizsgakötelezettsége nem áll fenn, akkor az  áthelyezés napjától honvédelmi szolgálati díjra a  Hjt. 125.  § 
(1) bekezdése szerint jogosult.
(2) Az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés b), f )–i) vagy k)–u)  pontja szerinti rendelkezési állományból nem vezetői 
beosztásba áthelyezett tagja az  áthelyezés napjától honvédelmi szolgálati díjra az  adott rendfokozathoz tartozó, 
meglévő legmagasabb fokozati vizsgája alapján jogosult. Ha az adott rendfokozathoz tartozó fokozati vizsgával nem 
rendelkezik, akkor az áthelyezés napjától honvédelmi szolgálati díjra a Hjt. 125. § (1) bekezdése szerint jogosult.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a rendelkezési állományból nem vezetői 
beosztásba áthelyezett állomány azon tagjára is, aki
a) az  általa korábban betöltött vezetői beosztásból a  számára megtervezett nem vezetői beosztásba áthelyezését 
megelőzően átmenetileg a Hjt. 46. § (1) bekezdés p) pontja, vagy
b) az  egy évet meghaladó korábbi külföldi szolgálatra vezénylést követően a  számára megtervezett hazai nem 
vezetői beosztásba áthelyezését megelőzően átmenetileg a Hjt. 46. § (1) bekezdés f ) pontja
szerinti rendelkezési állományba került áthelyezésre.”

11. §  Az R5. 6.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és az  R5. 6.  §-a a  következő (7a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A munkaerő-piaci pótlékot az érintett beosztásokban felül kell vizsgálni
a) a (4) bekezdés szerinti utasítás módosítása, és
b) az állomány tagjának szolgálati beosztásából való felfüggesztése
esetén.
(7a) A munkáltatói jogkört gyakorló vezető az (1) bekezdés alapján megállapított munkaerő-piaci pótlékot
a) a  (7)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  (4)  bekezdés szerinti utasítás ez  irányú módosításával összhangban 
megszünteti vagy a pótlék összegét annak megfelelően módosítja, vagy
b) a (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szolgálati beosztásból való felfüggesztés időtartamára megszünteti.”

12. § (1) Az R5. 35. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az  állomány tagja, ha sikeresen 
elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, szerepel a (2) bekezdés szerinti jegyzékben, és]
„ab) az MH 2. KRE aa) alpontba nem tartozó alegységénél vagy vezető szervénél beosztást tölt be, vagy”
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 (2) Az R5. 35. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha)
„b) nem végezte el a  különleges műveleti alaptanfolyamot, de a  beosztása ellátásából adódóan rendszeresen 
részt vesz a  34. BL KMZ alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában és szerepel a  (2)  bekezdés szerinti 
jegyzékben.”

13. §  Az R5. a következő 29/A. alcímmel egészül ki:
„29/A. Pótlékveszteséget kompenzáló átmeneti kiegészítő illetmény
48/A.  § (1) Az  állomány azon tagja, akinek a  41.  § szerinti pótlékra való jogosultsága a  41.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjának az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Módr.) 20.  § 11.  pontja szerinti módosítása miatt megszűnt, havonta azzal azonos összegű, 
átmeneti kiegészítő illetményre jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint megállapított kiegészítő illetmény összegét a  távolléti díjba tartozó illetményelemek 
bármelyikének összegében bekövetkező emelkedés esetén felül kell vizsgálni, és azt csökkenteni kell a  távolléti 
díjba tartozó illetményelemek növekményével.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő illetményre való jogosultság megszűnik, ha a  (2)  bekezdés szerinti 
illetményemelkedés összege eléri az  állomány tagja (1)  bekezdés szerinti kiegészítő illetménye legutolsó 
megállapított összegét.
(4) Az állomány tagja az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével részére megállapított kiegészítő illetményre a 41. § 
szerinti pótlékra való jogosultsága megszűnésének napjától a  (3)  bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig, de 
legfeljebb a 2019. december 31-ig terjedő időtartamra jogosult.”

14. §  Az R5. V. Fejezete a következő 46. és 47. alcímmel egészül ki:
„46. Az ismételt jogviszony-létesítéshez kötődő különös szabályok
73/A.  § A  Hjt. 32.  § (5)  bekezdése szerinti esetben az  ismételt jogviszony-létesítésre a  szolgálati viszony korábbi 
megszűnését követő 2 éven belül akkor kerülhet sor, ha az állomány tagja a szerződéses szolgálati viszony korábbi 
megszűnése vonatkozásában részére kifizetett leszerelési segélyt, visszailleszkedési támogatást vagy végkielégítést 
az új szolgálati viszony létesítéséig teljes összegben visszafizeti.
47. A céljuttatás
73/B.  § (1) Az  állomány tagja a  Hjt. 140.  § (6)  bekezdése szerinti céljuttatásra akkor jogosult, ha a  számára 
meghatározott célfeladat egésze vagy előre meghatározott része eredményesen teljesült, és a  teljesítést az  arra 
jogosult vezető írásban igazolta.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti céljuttatást legkésőbb a  célfeladat teljesülését alátámasztó igazolás kiállítását követő 
második hónap végéig kell a jogosultnak kifizetni.”

15. §  Az R5. 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hjt. 215. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a  teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj 
– a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső – időarányos összegben jár.”

16. §  Az R5. 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  honvéd tisztjelölt a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti feladat végrehajtásáért a  feladatban való 
folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra pótlékra jogosult. A  pótlék mértékére a  Hjt. 8.  melléklet 
I.  A  honvéd tisztjelölt ösztöndíja alcím IV.  pontját kell alkalmazni. A  pótlék alapját képező tevékenység 
nyilvántartására, valamint a  pótlék megállapítására a  (3)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 
katasztrófavédelemmel összefüggő feladat alatt a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatot kell érteni.”

17. §  Az R5. a következő 79/A. §-sal egészül ki:
„79/A.  § A  honvéd altiszt-jelölt a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti feladat végrehajtásáért a  feladatban 
való folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra pótlékra jogosult. A  pótlék mértékére a  Hjt. 
8.  melléklet II. A  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja alcím IV.  pontját kell alkalmazni. A  pótlék alapját képező 
tevékenység nyilvántartására, valamint a pótlék megállapítására a 79. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 
katasztrófavédelemmel összefüggő feladat alatt a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatot kell érteni.”
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18. §  Az R5. 81. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a távolléti díj helyett
a) honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében az alapösztöndíj és alapösztöndíj-kiegészítés együttes, és
b) a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona esetében a  szolgálati helye szerinti 
állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak 
és besorolási kategóriának megfelelően számított alapilletmény
összegét kell figyelembe venni.”

19. §  Az R5. a következő 90–93. §-sal egészül ki:
„90.  § (1) A  2015. július 1-je és 2015. december 31-e közötti időtartamban különleges műveleti tevékenységért 
járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az  állomány tagja, ha a  Honvédség különleges műveleti feladatokat 
ellátó szervezete vezető szervénél ezen időtartam alatt beosztást töltött be, és szerepel a 35. § (2) bekezdése szerinti 
jegyzékben, továbbá
a) sikeresen elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, vagy
b) a beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt vett a  Honvédség különleges műveleti feladatokat ellátó 
szervezetének alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék mértéke havonta a honvédelmi illetményalap százalékában
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 100%,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 75%.
(3) Az  állomány (1) és (2)  bekezdés alapján fokozott igénybevételi pótlékra jogosult tagja részére 
a 2015. július 1-jétől 2015. december 31-éig esedékes – ki nem fizetett – fokozott igénybevételi pótlékot legkésőbb 
a Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.
91.  § (1) E  rendeletnek a  Módr.-rel megállapított 35.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontját és b)  pontját 
2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az  állomány (1)  bekezdés alapján fokozott igénybevételi pótlékra jogosult tagja részére a  2016. január 1-jétől 
a  Módr. hatálybalépéséig esedékes – ki nem fizetett – fokozott igénybevételi pótlékot legkésőbb a  Módr. 
hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.
92.  § A  35.  § (2)  bekezdése szerinti parancsnokoknak a  90. és 91.  §-ban foglaltak figyelembevételével a  Módr. 
hatálybalépését követő 15. napig felül kell vizsgálniuk, és szükség szerint pontosítaniuk kell a 35. § (2) bekezdése 
szerinti jegyzékeket.
93. § E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 2/A. §-át az állomány 2016. június 30. után áthelyezett tagja esetében 
kell alkalmazni.”

20. §  Az R5.
 1. 4.  § (2)  bekezdésében a  „bármely két juttatás azonos időszakra együttesen nem” szövegrész helyébe 

az „azonos időszakra csak az egyik, a pénzbeli juttatások közül pedig a magasabb összegű juttatás”,
 2. 5. § (3) bekezdésében a „nyelvvizsgával, a hatályos” szövegrész helyébe a „nyelvvizsgát, vagy a hatályos”,
 3. 5. § (3) bekezdésében az „eredményt” szövegrész helyébe a „vizsga eredményét”,
 4. 6. § (1) bekezdésében az „(5) és (7) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5), (7) és (7a) bekezdés”,
 5. 6. § (8) bekezdésében az „indokolás nélkül megszüntethető” szövegrész helyébe a „megszüntethető”,
 6. 19. § (1) bekezdésében az „intézkedésben” szövegrész helyébe a „parancsban vagy intézkedésben”,
 7. 26. § (3) bekezdésében a „rész 24 órát meghaladó hányadát” szövegrész helyébe a „részt”,
 8. 27. §-ában a „naponkénti” szövegrész helyébe a „24 óránkénti”,
 9. 28. §-ában a „napokról” szövegrész helyébe az „időtartamokról”,
10. 41.  § (1)  bekezdésében az „(a továbbiakban: 32. NHD)” szövegrész helyébe az „(a  továbbiakban: 32. NHD), 

valamint a Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság”,
11. 41.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „törzs” szövegrész helyébe a  „törzs díszelgő, koronaőr vagy palotaőr 

fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkező beosztást betöltő”,
12. 45. §-ában a „46–48. §” szövegrész helyébe a „46–48/A. §”,
13. 53.  § (1)  bekezdésében az  „illetményként a  vezénylést megelőző illetményének a  távolléti” szövegrész 

helyébe az  „illetményként a  vezénylés kezdőnapját megelőző napon érvényes illetményének 
a munkaerő-piaci pótlék kivételével a távolléti”,

14. 53. § (1) bekezdésében a „49. §” szövegrész helyébe a „6. § szerinti feltételekkel munkaerő-piaci pótlékra és 
a 49. §”,
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15. 54. § (1) és (5) bekezdésében a „45–48. §” szövegrész helyébe a „45–48/A. §”,
16. 62. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) és (4) bekezdése”,
17. 67. §-ában a „93. §” szövegrész helyébe a „Hjt. 93. §” és
18. 68. § (2) bekezdésében az „esetet” szövegrész helyébe az „esetet, valamint ha a jogosult a jubileumi jutalomra 

jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján illetmény nélküli szabadságát tölti”
szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti az R5. 35. § (1) bekezdés c) pontja, 36. § (2) és (3) bekezdése, valamint 76. § (5) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 10/2016. (VI. 29.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 1., 3., 4., 9., 18., 19., 24. és 31.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„14a. személyügyi szerv vezetője: a  honvédelmi szervezet személyügyi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti 
elemének vezetője, vagy – ennek hiányában – a  központi személyügyi szerv vezetője által belső rendelkezésben 
kijelölt szakmai elöljáró vagy felettes,”

2. §  Az R. 2. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  munkáltatói jogkört gyakorló részére címzett hatáskört – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik  – 
a  munkáltatói jogkört gyakorló gyakorolja. A  honvédelmi szervezet szervezeti és működési szabályzata 
a  munkáltatói jogkört gyakorló hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a  kiadmányozási jogot a  honvédelmi 
szervezettel állami vezetői szolgálati jogviszonyban álló személyre, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban, 
közalkalmazotti jogviszonyban vagy szolgálati viszonyban álló, vezető beosztást vagy munkakört betöltő személyre 
ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a munkáltatói jogkört gyakorló nevében jár el.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti esetben a  munkáltatói döntésben fel kell tüntetni a  munkáltatói jogkört gyakorló és 
a kiadmányozási jog gyakorlójának beosztását vagy munkakörét, valamint azt, hogy a kiadmányozási jog gyakorlója 
a munkáltatói jogkört gyakorló nevében jár el.
(7) A  kiadmányozási jog átruházása nem érinti a  munkáltatói jogkört gyakorló személyét, döntési jogát és 
felelősségét, valamint – ha a  jogorvoslatot jogszabály biztosítja – a  jogorvoslat igénybevételének lehetőségét, 
az elbírálás rendjét és jogosultját.
(8) A munkáltatói jogkört gyakorlót – távolléte vagy akadályoztatása esetén – az erre jogszabályban vagy szervezeti 
és működési szabályzatban kijelölt személy vagy személyek helyettesíthetik.”
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3. § (1) Az R. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban a Hjt. 42. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezényléssel 
részt vevő állomány tekintetében a Hjt. 237/A. § (2) bekezdése szerinti belső rendelkezésben a szolgálatteljesítésére 
vonatkozó szabályokkal összefüggő egyes állományilletékes parancsnoki jogköröket a HVKF által kijelölt parancsnok 
gyakorolja.”

 (2) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  állományilletékes parancsnoknak, az  elöljáró parancsnoknak, a  Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának, a  központi személyügyi szerv vezetőjének és 
a  HVKF-nek a  munkáltatói jogköreit a  miniszter, az  állományilletékes parancsnoknak, az  elöljáró parancsnoknak, 
az  MH ÖHP parancsnokának és a  központi személyügyi szerv vezetőjének a  munkáltatói jogköreit a  HVKF, 
az  állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szerve vezetőjének a  munkáltatói jogköreit 
az állományilletékes parancsnok bármikor magához vonhatja.”

4. §  Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  illetmény-megállapításnak nem minősülő illetményváltozásról szóló értesítés kiadására vonatkozó 
munkáltatói jogkört
a) a miniszter gyakorolja a HVKF és a KNBSZ főigazgatója tekintetében,
b) a HVKF gyakorolja a központi személyügyi szerv vezetője tekintetében,
c) a KNBSZ főigazgatója gyakorolja a KNBSZ személyügyi szervének vezetője tekintetében,
d) a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja a (3) bekezdés c)–e) pontja szerinti vezetők tekintetében,
e) az elöljáró parancsnok személyügyi szervének vezetője gyakorolja az  állományilletékes parancsnok és 
az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője tekintetében,
f ) az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője gyakorolja az állomány a)–e) pontja 
alá nem tartozó tagja tekintetében.”

5. §  Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Hjt. 140.  § (6)  bekezdése szerinti céljuttatás alapjául szolgáló célfeladat (a továbbiakban: célfeladat) 
meghatározása tekintetében az európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból 
származó támogatásból megvalósuló feladatok ellátására jogosult kedvezményezett honvédelmi szervezet 
(a  továbbiakban: kedvezményezett honvédelmi szervezet) vezetője gyakorolja az  állomány célfeladattal érintett 
tagja vonatkozásában a munkáltatói jogkört.
(2) Ha az állomány célfeladattal érintett tagja tekintetében nem a kedvezményezett honvédelmi szervezet vezetője 
minősül állományilletékes parancsnoknak, az  állomány célfeladattal érintett tagja tekintetében a  célfeladat 
meghatározása tekintetében a munkáltatói jogkört a kedvezményezett honvédelmi szervezet vezetője és az érintett 
állományilletékes parancsnoka együttesen gyakorolja. Az  érintett állományilletékes parancsnok e  jogkörét 
a célfeladat meghatározására irányuló, (4) bekezdés szerinti megállapodáshoz adott előzetes írásbeli egyetértési jog 
útján gyakorolja. Az  egyetértés megkérésével egyidejűleg az  állományilletékes parancsnokot az  elrendelni kívánt 
célfeladat kapcsán a (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti információkról kell tájékoztatni.
(3) A kedvezményezett honvédelmi szervezet vezetője számára – az  (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 
az állományilletékes parancsnoka határozhat meg célfeladatot.
(4) A  célfeladat meghatározása írásbeli megállapodás formájában történik, amely a  13.  § (1)  bekezdés 
a)–e) pontjában rögzítetteken túl tartalmazza különösen
a) az elvégzendő feladat részletes leírását, az ahhoz kapcsolódó hatásköröket és jogköröket, valamint a felelősségi 
viszonyokat,
b) a célfeladat szolgálatteljesítési időszükségletét órában,
c) a célfeladat teljesítésének kezdő időpontját és határidejét,
d) a célfeladathoz rendelt céljuttatás bruttó összegét összesítve és bruttó óradíjra lebontva,
e) a céljuttatás kifizetésének feltételeit és módját, és
f ) részben vagy egészében európai uniós forrás terhére megvalósuló projekt kapcsán végzett célfeladat esetében 
a projekt számát és elnevezését.”

6. §  Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem készül javaslati lap
a) a Hjt. 32. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja,
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b) a Hjt. 32. § (2) bekezdése,
c) a szerződéses állományba vétel, és
d) a hivatásos állományba visszavétel
esetén.”

7. §  Az R. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hjt. 122. § (4) bekezdése szerinti illetményváltozásról szóló értesítés a 13. §-on túl tartalmazza különösen]
„a) az értesítés okát,”

8. §  Az R. 18. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Hjt. 25.  § (3)  bekezdése szerinti visszarendelést az  állomány tagjával a  szolgálatteljesítésre kötelezés előtt 
legalább 24 órával korábban, ha ezt a szolgálati érdek nem teszi lehetővé, akkor a lehető legkorábban közölni kell.
(4) A visszarendelés esetén a szolgálatteljesítéssel töltött időt a túlszolgálat szabályai szerint kell ellentételezni.
(5) Ha a visszarendelés 1 napot meghaladóan engedélyezett szabadság ideje alatt történik, és a szolgálatteljesítés 
meghaladja az 1 munkanapot, a szabadságot ismételten ki kell adni.”

9. §  Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  szerződéses pályakezdő, valamint a  közkatona esetén a  szerződésben, a  23.  § b)  pontja szerinti 
hivatásos állományba visszavétel esetén az állományba vételi okmányban a szolgálati viszony kezdő időpontjaként 
az alapkiképzés megkezdésének napját kell meghatározni.
(2) A jogszabály alapján alapkiképzésre kötelezettek esetében az alapkiképzés végrehajtása alól a kiképzésért felelős 
központi szervezet állásfoglalása alapján a  szolgálati viszony létesítésére vonatkozó munkáltatói jogkört gyakorló 
mentesítést engedélyezhet.”

10. §  Az R. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hjt. 32. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hivatásos szolgálati viszonyt létesíteni – a hivatásos állományba vételt 
közvetlenül megelőző – legalább 5 év egybefüggő tiszti, illetve altiszti szerződéses szolgálati viszonnyal rendelkező 
személlyel lehet.”

11. §  Az R. 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Speciális beosztásból általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásba történő áthelyezéskor)
„a) a  viselt rendfokozatban eltöltött várakozási idő a  maximális várakozási időt nem haladhatja meg, kivéve, ha 
az áthelyezés napjától a maximális várakozási idő meghosszabbításra kerül, és”

12. §  Az R. 15. alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § (1) A hivatásos állomány 46. § (1) bekezdés s) pontja alapján rendelkezési állományba helyezett tagja a Hjt. 
47. § (1a) bekezdése szerinti kérelmét a központi személyügyi szerv vezetőjének nyújthatja be, legkésőbb 30 nappal 
a rendelkezési állomány Hjt. 47. § (1) bekezdése szerinti időtartamának leteltét megelőzően.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő.
(3) A  központi személyügyi szerv vezetője a  Hjt. 5.  § (1)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel dönt a  kérelem 
elfogadásáról vagy elutasításáról.”

13. §  Az R. 17. alcíme a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § A 28. § és a 46. § az állomány tagjának megbízása esetén is alkalmazható.”

14. §  Az R. 92. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásokban – a  kezdő beosztások 
kivételével – az  állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint főhadnagy, százados vagy őrnagy 
rendfokozatú tagja akkor léptethető elő, ha a 93. § (2) bekezdése szerinti teljesítményértékelés mellett – két évnél 
nem régebbi – sikeres minősítő vizsgával is rendelkezik.”

15. §  Az R. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állomány előmenetelének tervezése
a) százados vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások, valamint a  zászlósi 
rendfokozati csoportba tartozó szolgálati beosztások esetén központi szinten,



7642 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

b) az a) ponttól eltérő rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások esetén helyi szinten
ba) a honvédségi szervezeten belül, illetve
bb) a honvédségi szervezetek között
történik.”

16. §  Az R. 96. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  Hjt. 83.  § (5)  bekezdésének alkalmazása esetén a  kinevezésre legkésőbb 
a kinevezés kezdeményezését követő év január 1-jei időponttal kerülhet sor azzal, hogy
a) a 95.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beosztásba történő kinevezésre vonatkozó személyi javaslati lapot 
felterjeszteni július 15-e után lehet, és
b) a 95. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti beosztásba kinevezésre intézkedni, illetve a 95. § (1) bekezdés 
b) pont bb) pontja szerinti beosztásba történő kinevezésre vonatkozó személyi javaslati lapot megküldeni október 
31-e után lehet.”

17. § (1) Az R. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előmenetel helyi tervezését a  feltölthető beosztás szerinti honvédségi szervezet személyügyi szerve hajtja 
végre. Az  előmenetel helyi tervezésekor a  főtörzsőrmester rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások 
esetében figyelembe kell venni az  állomány más honvédségi szervezet állományába tartozó törzsőrmester 
rendfokozatú tagját, ha a 94/B. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adott helyőrséget megjelölte.”

 (2) Az R. 100. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állomány (2)  bekezdésben foglalt törzsőrmester rendfokozatú tagjáról az  állományilletékes honvédségi 
szervezet személyügyi szerve a  tárgyév július 1-jéig tájékoztatja a  helyi előmenetel tervezést végrehajtó 
személyügyi szervet.
(4) Ha az állomány törzsőrmester rendfokozatú tagja által a teljesítményértékelésben megjelölt helyőrségben több 
honvédségi szervezet is települ, a  megjelölt helyőrség szerinti összes honvédségi szervezetet tájékoztatni kell 
a (3) bekezdésben foglaltak szerint.”

18. §  Az R. 102. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  előmenetel helyi tervezésekor a  feltölthető beosztás szerinti honvédségi szervezet személyügyi szerve 
készíti el a  101.  §, illetve a  102.  § (1)  bekezdése szerinti rangsorokat. A  101.  § szerinti rangsorokat a  100.  § (2) és 
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell kialakítani.”

19. §  Az R. 103. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a helyi előmenetel tervezés során megfelelően alkalmazni kell.”

20. §  Az R. 104. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az előmenetel helyi tervezésekor, ha az előmenetelre tervezett személy más honvédségi szervezet állományába 
tartozik, az (1) és (2) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.”

21. §  Az R. a következő 105/A. §-sal egészül ki:
„105/A.  § Nem kell alkalmazni az  előmenetel tervezésére vonatkozó eljárási szabályokat, ha az  átszervezéssel 
összefüggő kinevezésre vonatkozó személyügyi eljárás a  Hjt. 2.  § 4.  pontja szerinti átszervezéshez kapcsolódó 
szervezési időszakban megindításra kerül azzal, hogy az  állomány tagjának ebben az  esetben is meg kell felelnie 
az előmenetel jogszabályban előírt feltételeinek.”

22. §  Az R. 30/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/A. Fokozati vizsga
107/A. § (1) Fokozati vizsgára kötelezett a tiszti és az altiszti állomány
a) százados, őrnagy vagy alezredes, valamint főtörzsőrmester, zászlós vagy törzszászlós rendfokozattal 
rendszeresített nem vezető beosztásban szolgálatot teljesítő tagja, ha a  viselt rendfokozata azonos a  beosztása 
rendszeresített rendfokozatával, és
b) százados, őrnagy vagy alezredes, valamint főtörzsőrmester, zászlós vagy törzszászlós rendfokozatú tagja, ha 
a viselt rendfokozata magasabb, mint a nem vezető beosztásához rendszeresített rendfokozat.
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(2) Az  (1)  bekezdést a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés a), c) vagy d)  pontja szerint rendelkezési állományban lévőkre is 
alkalmazni kell.
(3) Az állomány vezetői beosztásból vagy a Hjt. 46. § (1) bekezdés b), e)–i) vagy k)–u) pontja szerinti rendelkezési 
állományból nem vezetői beosztásba áthelyezett tagjának az  áthelyezés napjával, a  korábban teljesített fokozati 
vizsga alapján – vagy ha ilyen nem volt, akkor a viselt rendfokozatában eltöltött idő alapján – meg kell állapítani, 
hogy mely fokozati vizsgára vonatkozó vizsgakötelezettsége áll fenn az  áthelyezés évében. Így kell eljárni 
az állomány külföldi szolgálatra vezénylést követően hazai nem vezetői beosztásba áthelyezett tagja esetén is, ha 
az egy évet meghaladó külföldi szolgálat idejére – szolgálati beosztás betöltésére figyelemmel – nem került a Hjt. 
46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományba.
(4) Az  állomány (3)  bekezdés szerinti tagjának a  (3)  bekezdés szerinti fokozatra vonatkozó vizsgakötelezettségét 
legkésőbb az áthelyezés évét követő évben kell teljesítenie.
(5) Ha az  állomány (3)  bekezdés szerinti tagjának az  áthelyezést követő évben keletkezik a  (3)  bekezdésben 
foglaltaknál magasabb fokozatra vonatkozó vizsgakötelezettsége, akkor a fokozati vizsgát a magasabb fokozatnak 
megfelelően kell teljesítenie az áthelyezést követő évben.
(6) Fokozati vizsga szempontjából nem vezetői beosztás az a beosztás, amely esetében a Hjt. 5. melléklete szerint 
az alapilletmény az I., a II., vagy a III. besorolási osztály szerint kerül megállapításra.
107/B. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja a viselt rendfokozatának és beosztásának megfelelő vizsgát tesz.
(2) A legénységi állomány tagja a viselt rendfokozatától és beosztásától függetlenül fokozati vizsgára kötelezett.
(3) A Hjt. 55. §-a szerinti megbízás esetén a vizsgakötelezettség az állomány tagjának eredeti szolgálati beosztása 
szerint áll fent. A vizsgakötelezettséget a megbízás időtartama alatt is teljesíteni kell.
(4) A következő fokozatra vonatkozó vizsgakötelezettséget – az állománycsoport-váltás, illetve a tiszti és az altiszti 
állomány tagjának előmenetele, valamint a  Hjt. 247/G.  § (5)  bekezdésében foglaltak kivételével – a  sikeresen 
teljesített vizsga évétől kell számítani.
107/C. § (1) Nem kötelezett fokozati vizsgára az állomány tagja, ha
a) a Hjt. 46.  § (1)  bekezdés b), e)–i) vagy k)–u)  pontja szerinti rendelkezési állományba tartozik, a  rendelkezési 
állomány időtartama alatt,
b) egy évet meghaladó külföldi szolgálatra vezényelték és – szolgálati beosztás betöltésére figyelemmel – nem 
került a Hjt. 46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományba, a külföldi szolgálatra vezénylés időtartama 
alatt,
c) a Hjt. 57. §-a alkalmazására kerül sor, annak időtartama alatt,
d) a szolgálati viszonya megszüntetésére elkezdődött az eljárás, vagy
e) a Tábori Lelkészi Szolgálat tagja.
(2) A  vizsgakötelezettség alapjául szolgáló időbe nem számítható be a  Hjt. 46. § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti 
rendelkezési állomány időtartama.
107/D. § (1) A fokozati vizsgát az állomány
a) tiszti és altiszti tagja esetében a Katonai Vizsgaközpont,
b) legénységi tagja esetében a honvédségi szervezetének vezénylő zászlósa által vezetett vizsgabizottság
hajtja végre évente március 1-je és október 31-e között.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti vizsga végrehajtása esetén a  Katonai Vizsgaközpont parancsnoka vagy 
a  vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka – a  Katonai Vizsgaközpont által 
felkészített – vizsgafelügyelőt jelöl ki.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti vizsgabizottság elnöke a  honvédségi szervezet vezénylő zászlósa, tagjai 
a vezénylő zászlós javaslata alapján az állományilletékes parancsnok által az altiszti állományból kijelölt kettő fő.
(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve – a  honvédségi szervezetek személyügyi 
szerveivel történt egyeztetést követően – minden év január 20-ig megküldi az  adott évben fokozati vizsgára 
kötelezett tisztek és altisztek névsorát a Katonai Vizsgaközpont részére. Az adott évben fokozati vizsgára kötelezett 
legénységi állomány névsorát a  honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 1-jéig küldi meg 
a honvédségi szervezet vezénylő zászlósa részére.
(5) A  honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 15-ig – a  helyben szokásos módon – kiértesíti 
az adott évben fokozati vizsgára kötelezetteket.
(6) A  legénységi állomány fokozati vizsgáit és a  vizsgára történő felkészítését a  honvédségi szervezet vezénylő 
zászlósa szervezi meg.
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107/E. § (1) A fokozati vizsgán elért eredményt %-os formában kell mérni.
(2) A tiszti és az altiszti állomány tagja sikeres fokozati vizsgát tesz, ha eredménye
a) I. fokozat estén az 50%-ot,
b) II. fokozat esetén a 60%-ot,
c) III. fokozat esetén a 70%-ot, és
d) IV. fokozat esetén a 75%-ot
eléri vagy meghaladja.
(3) A legénységi állomány tagja sikeres fokozati vizsgát tesz, ha eredménye
a) I. fokozat estén az 50%-ot,
b) II. fokozat esetén a 60%-ot, és
c) III. fokozat esetén a 70%-ot
eléri vagy meghaladja.
(4) Fokozati vizsga évente egy alkalommal tehető, amely sikertelen vizsga esetén az  adott évben egyszer 
megismételhető.
(5) Sikertelennek minősül a vizsga az állomány tagja igazolatlan távolmaradása esetén is.
(6) A fokozati vizsgák eredményét legkésőbb a vizsga évének november 15. napjáig a KGIR-ban rögzíteni kell.
107/F. § (1) Az  állomány fokozati vizsgára kötelezett tagjának a  fokozati vizsgát legkésőbb a  vizsgakötelezettség 
évének – vagy a (3) bekezdés szerint engedélyezett halasztás évének – október 31. napjáig kell letennie.
(2) Ha az állomány tagja a fokozati vizsgát az (1) bekezdés szerinti határidőben nem teszi le, vagy sikertelen vizsgát 
tesz, fennálló szolgálati viszonya a vizsgatételi kötelezettség évének utolsó napján szűnik meg.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha az  állomány tagja a  tárgyévi vizsgakötelezettségének nem tett eleget, indokolt 
kérelmére a  munkáltatói jogkört gyakorló szolgálati érdekből fokozati vizsgánként legfeljebb két alkalommal, 
alkalmanként egy-egy év halasztást engedélyezhet, azzal, hogy az engedély megadása nem érinti a várakozási idő 
meghosszabbítása tárgyában a Hjt. 86. § (3) bekezdése szerint meghozható döntést.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelem a vizsgakötelezettség évében, november 1-je és november 25-e között nyújtható 
be. A határidő jogvesztő.
(5) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagjára vonatkozó döntését legkésőbb a vizsgakötelezettség évének 
november 30. napjáig, a benyújtott kérelmen hozza meg.
(6) Az  állomány tiszti és altiszti tagja számára engedélyezett halasztásról a  vizsgakötelezettség évének december 
15. napjáig a Katonai Vizsgaközpontot tájékoztatni kell.”

23. §  Az R. 117/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állományilletékes parancsnok az állomány általános szolgálati rendben szolgálatot teljesítő tagjának indokolt 
kérelmére legfeljebb 1 évre, a napi szolgálatteljesítési idő kezdő és befejező időpontját érintően eltérő munkarendet 
is engedélyezhet, feltéve, hogy az engedély megadása a honvédelmi szervezet működőképességének fenntartását 
nem akadályozza.”

24. § (1) Az R. 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hjt. 109. és 110. §-a szerinti szabadság mértékének megállapítására vonatkozó munkáltatói jogkört
a) a miniszter gyakorolja a HVKF és a KNBSZ főigazgatója tekintetében,
b) a HVKF gyakorolja a központi személyügyi szerv vezetője tekintetében,
c) a KNBSZ főigazgatója gyakorolja a KNBSZ személyügyi szervének vezetője tekintetében,
d) a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja a 4. § (3) bekezdés c)–e) pontja szerinti vezetők tekintetében,
e) az elöljáró parancsnok személyügyi szervének vezetője gyakorolja az  állományilletékes parancsnok és 
az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője tekintetében,
f ) az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője gyakorolja az állomány a)–e) pont alá 
nem tartozó tagja tekintetében.”

 (2) Az R. 123. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hjt. 109. és 110.  §-a szerinti szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói jogkört az  állományilletékes 
parancsnok, vagy az  általa belső rendelkezésben kijelölt szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes gyakorolja. 
A  munkáltatói jogkört gyakorló a  szabadság kiadásáról belső rendelkezésben meghatározott rendben, határozat 
vagy parancs helyett, más írásos formában is dönthet.”
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25. §  Az R. 139. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állomány eljárás alá vont tagja részére a  képviselettel kapcsolatosan indokoltan felmerült és számlával 
igazolt költségeit meg kell téríteni, ha a fegyelemsértés megállapítására nem kerül sor. A számlával igazolt ügyvédi 
munkadíjból és költségekből a kirendelt védő óradíjának és költségtérítésének megfelelő, az igazságügyért felelős 
miniszter által rendeletben meghatározott módon számított összeget kell megtéríteni. Egyebekben a  képviselő 
munkadíját és költségeit az állomány eljárás alá vont tagja viseli.”

26. §  Az R. 167. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A KNBSZ személyügyi szerve vezetőjének munkáltatói jogköreit a főigazgató magához vonhatja.”

27. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

28. §  Az R.
 1. 24. § (1) bekezdésében a „szerződéses” szövegrész helyébe a „szerződéses vagy hivatásos” szöveg,
 2. 24. § (2) bekezdésében az „az állományilletékes parancsnokhoz” szövegrész helyébe az „a munkáltatói jogkört 

gyakorlóhoz” szöveg,
 3. 66. § (1) bekezdés a) pontjában az „az állományilletékes parancsnokhoz” szövegrész helyébe az „a munkáltatói 

jogkört gyakorlóhoz” szöveg,
 4. 81. § (2) bekezdésében az „időpontjáig” szövegrész helyébe a „kezdő időpontjáig” szöveg,
 5. 83. § (3) bekezdésében a „munkaköri leírásából adódó feladatait” szövegrész helyébe a „munkaköri leírásából 

adódó – munkaköri leírás hiányában a számára meghatározott – feladatait” szöveg,
 6. 99. § (1) bekezdésében az „az előmenetel” szövegrész helyébe az „a központi előmenetel” szöveg,
 7. 99.  § (2)  bekezdésében a  „beosztások feltöltési sorrendjét” szövegrész helyébe a  „beosztások 

rendfokozatonkénti és munkakörcsaládonkénti vagy fegyvernemi, illetve szakági alcsoportonkénti feltöltési 
sorrendjét” szöveg,

 8. 116.  § (2)  bekezdésében a „HVKF” szövegrész helyébe a „HVKF az  államháztartás működésére vonatkozó 
szabályok szerint” szöveg,

 9. 126/A.  § (1)  bekezdésében a „véradásonként” szövegrész helyébe a „teljes és térítésmentes véradásonként” 
szöveg,

10. 149. § (1) bekezdésében a „tagjával” szövegrész helyébe a „tagjával vagy képviselőjével” szöveg,
11. 185. § a) pontjában az „MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)” szövegrész helyébe 

az „MH ÖHP” szöveg,
12. 224. § (3) bekezdésében a „vezénylés időtartama és a műveleti körülmények” szövegrész helyébe a „vezénylés 

időtartama” szöveg,
13. 1. mellékletébe foglalt táblázat B:11, B:14 és B:59 mezőjében a „szakaszvezető” szövegrész helyébe a „tisztesi” 

szöveg,
14. 1.  mellékletébe foglalt táblázat B:17 mezőjében a  „törzsőrmester” szövegrész helyébe a  „törzsőrmester; 

tisztesi” szöveg,
15. 1.  mellékletébe foglalt táblázat B:103 mezőjében a „Hjt. 85/A.  § (6)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe 

a „fokozativizsga-kötelezettség alóli” szöveg
lép.

29. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 10/2016. (VI. 29.) HM rendelethez

2. melléklet a 10/2016. (VI. 29.) HM rendelethez

Az R. 1. mellékletébe foglalt táblázat a következő 106a. és 106b. sorral egészül ki: 
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„106a.  4.16. A Hjt. 25. § (3) bekezdése szerinti 
visszarendelés 

 

106b.  - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona 

    

X” 

 
 

2	  

	  

	  

	  

Az R. 2. mellékletébe foglalt a „2.18.1. katonai rendész” táblázat helyébe a következő táblázat lép: 
 

„2.18.1. katonai rendész 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak- 
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto- 
zások 

pszichikai 
követel- 
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV 

FF 

FVT 
 

Pa/V, Pv/IV 
4. 15 ezredes 

K23, K24 
5. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 6. 13 őrnagy 

FKV 
K12, K23, 

K24 
7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy Pa/IV, Pm/IV 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

F5-F8, K12, 
K23, K24 

Pa/III, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester BK, KF 
 13. 05 törzsőrmester 

14. 03 szakaszvezető 

ÁI  15. 02 tizedes 

16. 01 őrvezető 
                         „ 
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3. melléklet a 10/2016. (VI. 29.) HM rendelethez

4. melléklet a 10/2016. (VI. 29.) HM rendelethez

3	  

	  

	  

	  

 

1. Az R. 4. melléklet A) pontjába foglalt I. táblázat E:19. mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (E 
 VI. Besorolási osztály – általános előmeneteli rend) 

(19.) 

„államtitkári titkárságvezető (K); 
csoportfőnök (K); 
csoportfőnök-helyettes (K); 
főosztályvezető (K); 
vezérkari titkárságvezető (K)” 

 
2. Az R. 4. melléklet A) pontjába foglalt I. táblázat E:20. mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (E 
 VI. Besorolási osztály – általános előmeneteli rend) 

(20.) „csoportfőnök” 
 

 

4	  

	  

	  

	  

 
1. Az R. 5. melléklet C) pontjába foglalt I. táblázat C:17. mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (C 
 Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok) 

(17.) 

„alosztályvezető; 
főnökhelyettes; 
irodavezető; 
irodavezető-helyettes; 
részlegvezető; 
váltásparancsnok” 

 
2. Az R. 5. melléklet C) pontjába foglalt I. táblázat C:19. mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (C 
 Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok) 

(19.) 

„főnök (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok-helyettes (K); 
törzsfőnök-helyettes (K)” 

 
3. Az R. 5. melléklet C) pontjába foglalt I. táblázat C:20. mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (C 
 Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok) 

(20.) 

„főnök (K); 
katonai képviselő (K); 
parancsnok (K); 
törzsfőnök (K)” 

 
4. Az R. 5. melléklet C) pontjába foglalt I. táblázat C:21. mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (C 
 Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok) 

(21.) „parancsnok (K);” 
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Az igazságügyi miniszter 12/2016. (VI. 29.) IM rendelete
az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) az  igazságügyi szakértőjelölt (a továbbiakban: 
szakértőjelölt) részére kérelemre igazságügyi szakértőjelölti igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

 (2) A Kamara az  igazolványt a szakértőjelöltnek a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett adja át, vagy erre 
irányuló kérelem esetén részére postai úton megküldi.

2. § (1) Az igazolvány a szakértőjelöltnek az igazságügyi szakértőjelölti tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, 
és személyazonosító igazolvány együttes felmutatásával tanúsítja a benne foglalt adatokat.

 (2) Az igazolvány a szakértőjelölt 1. mellékletben felsorolt adatait tartalmazza.
 (3) Az igazolványt a szakértőjelölt kizárólag az igazságügyi szakértőjelölti tevékenysége során használhatja fel.

3. § (1) Az  igazolványt a  szakértőjelölt köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az  igazolványt a  kirendelő 
hatóság, a  szakértő ügyfele, továbbá a  szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a  szakértői vizsgálattal érintett 
személy kérésére fel kell mutatni.

 (2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. Az R. 5. melléklet C) pontjába foglalt II. táblázat D:5. mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (D 

 Dandárok, repülő és helikopter bázisok, dandár jogállású 
szerveztek) 

(5.) 

„aknász; 
beteghordó; 
díszelgő; 
egészségügyi katona; 
ellenőr; 
felderítő; 
forgalomszabályzó; 
futárkísérő; 
gépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
hídépítő; 
irányzó; 
kezelő; 
komendáns; 
mesterlövész; 
motorcsónak-vezető; 
műszaki mentő; 
műszerész; 
nyilvántartó; 
rendész; 
targoncavezető; 
távbeszélő; 
távírász; 
utász; 
vontatóvezető” 
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4. § (1) Az igazolvány hatálytalanná válik, ha a szakértőjelöltet törlik az igazságügyi szakértőjelölti névjegyzékből, továbbá 
ha az  igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: 
hatálytalanság).

 (2) A  szakértőjelölt köteles az  igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és 
az  igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul, de legkésőbb három 
munkanapon belül bejelenteni a Kamarának, valamint ezzel egyidejűleg új igazolvány kiállítását kérni.

 (3) Az  új igazolvány kiadásáról a  Kamara hivatalból vagy írásbeli, postai vagy külön törvényben szabályozott 
elektronikus úton benyújtott kérelemre intézkedik.

5. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha
a) hatálytalanná vált,
b) az igazolvány adataiban változás következett be, vagy
c) az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány előkerült.

 (2) Az  igazolvány bevonásáról a  Kamara – a  szakértőjelölt halála esetén történő törlés kivételével – döntést hoz, 
amelynek kézhezvételét követően a  szakértőjelölt köteles az  igazolványt a  döntésben megjelölt határidőn belül 
a Kamarának megküldeni.

6. §  A Kamara
a) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,
b) a  szakértőjelölt bejelentése alapján vagy ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény 

bekövetkezéséről hivatalból tudomást szerez, gondoskodik az  igazolvány bevonásáról és új igazolvány 
kiadásáról, és

c) a honlapján közzéteszi a hatálytalanná vált igazolvány sorszámát és a hatálytalanság tényét.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott igazságügyi szakértőjelölti igazolvány (a továbbiakban: korábbi 
igazolvány) a  bevonásáig vagy az  1.  § szerinti igazolványra történő kicseréléséig érvényes. A  korábbi igazolvány 
megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 3. és 4. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

 (2) Az új igazolványt a Kamara a személyazonosság igazolása és a korábbi igazolvány egyidejű bevonása mellett adja át 
a szakértőjelölt részére.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 12/2016. (VI. 29.) IM rendelethez

A szakértőjelölti igazolvány a következő adatokat tartalmazza

 1. A szakértőjelölt
1.1. családi és utóneve,
1.2. anyja neve;

 2. utalás arra, hogy az igazolvány birtokosa igazságügyi szakértőjelölti tevékenységet folytathat;
 3. az igazolványt kiállító megjelölése;
 4. a kiállítás helye és időpontja (év, hónap, nap);
 5. ha a szakértőjelölt tevékenységét nem a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban látja el, akkor az őt 

foglalkoztató személyének megjelölése.



7650 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

Az igazságügyi miniszter 13/2016. (VI. 29.) IM rendelete
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának 
és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási 
nyilvántartásról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés n) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Statisztikai adatszolgáltatás

1. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott szakértő statisztikai adatszolgáltatás keretében köteles a  nyilvántartása alapján az  1.  mellékletben 
meghatározott adatokat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) részére megküldeni.

 (2) A  statisztikai adatszolgáltatást a  Szakértői törvényben meghatározott időszakonként, a  tárgyidőszakot követő 
hónap 20. napjáig elektronikus formában kell a Kamara honlapján közzétett adatlapon megküldeni.

 (3) A  szakértőnek az  igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az  azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb 
szakmai feltételekről szóló rendeletben meghatározott területenként (a  továbbiakban: terület) egy adatlapot kell 
kitöltve megküldenie.

2. § (1) Ha az  igazságügyi szakértőt a  névjegyzékből törlik, az  igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetel vagy azt 
– a Szakértői törvény 111. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével – felfüggesztik, az igazságügyi szakértő köteles 
záró statisztikai adatszolgáltatást készíteni.

 (2) A záró statisztikai adatszolgáltatást az igazságügyi szakértőnek a 1. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell 
továbbítania a Kamara számára.

3. § (1) A Kamara minden év február 15-éig éves összesítésben, elektronikusan megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak 
a szakértők által a megelőző évben a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat.

 (2) A  névjegyzéket vezető hatóság megkeresésére a  Kamara a  megkeresés kézhezvételét követő nyolc napon belül 
összesítve, elektronikusan megküldi a szakértő által a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat, 
területenkénti bontásban.

2. A kamarai költségátalány

4. § (1) A  kamarai költségátalány mértéke 1000 forint díjjegyzékenként, amelyet a  díjjegyzékben külön tételként kell 
feltüntetni.

 (2) A  szakértőnek a  részére megfizetett kamarai költségátalányt egy összegben kell készpénzben megfizetnie 
az ügyfélszolgálati ponton vagy a Kamarának a 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára átutalnia.

3. Adattovábbítási nyilvántartás

5. § (1) A Szakértői törvény 43. § (4) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásban az igazságügyi szakértő 
a következő – személyes adatnak nem minősülő – adatokat köteles feltüntetni:
a) az adatok forrását,
b) az adattovábbítás címzettjét,
c) az adattovábbítás jogalapját,
d) az adattovábbítás időpontját,
e) a továbbított személyes adatok körét, és
f ) a törlés időpontját.

 (2) Ha a szakértő a Szakértői törvény 42. § (5) bekezdése alapján a  tájékoztatást megtagadja, ennek tényét is köteles 
az adattovábbítási nyilvántartásba feljegyezni.
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4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatást első alkalommal 2016. október 20-áig kell teljesíteni, 
a 2016. június 15-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra tekintettel.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez

A statisztikai adatszolgáltatási adatlap a következő adatokat tartalmazza:
Tárgyidőszak: 20... év ....... negyedév Adatszolgáltatást teljesítő szerv [Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)–f ) pont] neve: .............................................................................
Igazságügyi szakértő nyilvántartási száma: ............................................................................. Terület (szakterület): .............................................................................

I. Ügyforgalom

Az eljárással érintett ügyek tárgya

Magánszakértői 

vélemény
Egyéb Összesen

Ebből  

Díjrendelet szerinti
Büntetőbírósági 

eljárás

Polgári peres 

eljárás

Közigazgatási és

Munkaügyi

bírósági eljárás

Hatósági eljárás Egyéb

1. Az előző 
időszakról 
folyamatban 
maradt ügyek 
száma

2. A negyedévben 
érkezett új ügyek 
száma

3. A negyedévben 
befejezett ügyek 
száma

4. Tárgyidőszakban 
jogerős 
díjmegállapító 
végzéssel 
befejezett ügyek 
száma

5. Tárgyidőszakban 
kiutalt, vagy 
megfizetett 
szakértői díj 
(Ft-ban)



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 94. szám

 
7653

6. A negyedév 
végén 
folyamatban 
maradt ügyek 
száma

II.
A kamarai költségátalány 
megállapított mértéke:

Ebből megfizetett:
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Az igazságügyi miniszter 14/2016. (VI. 29.) IM rendelete
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (2)  bekezdés m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 20.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítása

1. §  Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a  továbbiakban: Díjrendelet) 1.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően az  egyetemi intézetek, az  igazságügyi szakértői intézmények, valamint a  szakértői 
vélemény végett megkeresett egyéb szervek a szakértői díjra vonatkozó igényüket egy díjjegyzékkel érvényesítik, 
amely tartalmazza a szakvélemény elkészítésében részt vevő és közreműködő személyek tevékenységének díját.”

2. §  A Díjrendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Ez a  rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. §  A Díjrendelet 10.  § (2)  bekezdésében a „foglaltakon túlmenően a  költségátalány” szövegrész helyébe a „foglaltak 
mellett a tételes költségátalány” szöveg lép.

2. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
4/2006. (I. 26.) IM rendelet módosítása

4. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) 
IM rendelet 3. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi” szöveg 
lép.
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3. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb 
szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

5. §  Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„d) a  c)  pontban megjelölt kérelmező kivételével a  szakértőjelölti szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
kérelmező esetében a  képesítés megszerzésétől számított, 15. számú melléklet szerinti szakértőjelölti 
közreműködés és az ott meghatározott.”

6. §  Az Iszr. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A névjegyzékbe való felvételhez a 7. §-ban megjelölt szakértőjelölti jelölti idő vagy szakmai közreműködőként 
elvégzett ügyszám igazolása szükséges. A  szakértőjelölti jelölti idő beszámít az  (1)  bekezdés szerinti gyakorlati 
időbe.”

7. §  Az Iszr. Szakértőjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatként elismerhető szakmai gyakorlati idő alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„Szakértőjelölti jelölti idő és a szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként elvégzett ügyszám
7. § (1) Az 1–14. számú mellékletben felsorolt szakterületeken legalább a következő szakértőjelölti jelölti idő vagy 
közreműködőként elvégzett ügyszám szükséges:
a) legfeljebb középfokú végzettséggel, vagy az adott szakterületre az 1–14. mellékletben meghatározottak szerint 
kizárólag az  OKJ-ben szereplő szakképesítéssel rendelkező szakértőjelölt esetében a  szakterületéhez szükséges 
szakirányú képesítés megszerzésétől számított 3 év vagy 50 ügy,
b) szakirányú felsőfokú (főiskolai), BSc vagy Ba végzettséggel rendelkező szakértőjelölt esetében a szakterületéhez 
szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 2 év vagy 30 ügy,
c) szakirányú egyetemi vagy MSc vagy Ma végzettséggel rendelkező szakértőjelölt esetében a  szakterületéhez 
szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 1,5 év vagy 20 ügy, vagy
d) szakirányú posztgraduális végzettséggel vagy szakvizsgával rendelkező szakértőjelölt esetében a szakterületéhez 
szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 1 év vagy 10 ügy.
(2) A  névjegyzékbe történő felvételhez szükséges közreműködést a  szakértőjelölt tevékenysége felett szakmai 
felügyeletet gyakorló igazságügyi szakértő igazolja a  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának (a  továbbiakban: 
MISZK).
(3) A névjegyzékbe való felvételhez szükséges 6. § (2) bekezdése szerinti igazolást a MISZK állítja ki.”

8. §  Az Iszr a következő 48. §-sal és 49. §-sal egészül ki:
„48.  § E  rendeletnek az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes 
igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2016. (VI. 29.) IM rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr.) megállapított 7.  §-a szerinti szakértőjelölti jelölti időbe beszámít a  Módr. hatálybalépése előtt megkezdett 
szakirányú szakértőjelölti szakmai gyakorlati idő, valamint igazságügyi szakértői intézményben foglalkoztatott 
szakértőjelölt esetében a  képesítés megszerzésétől számított, a  szakértői intézményben teljesített szakértőjelölti 
idő.
49.  § Ez  a  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. §  Az Iszr.
a) 3.  §-ában az  „a Szaktv.-ben” szövegrész helyébe az  „az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi  

XXIX. törvényben”,
b) 42/A. § d) és e) pontjában a „Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara” szövegrész helyébe a „MISZK”,
c) 4. számú mellékletében foglalt táblázat 33.  pontjában a  „termőföld-értékbecslés” szövegrész helyébe 

a „termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés”
szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az  Iszr. 42.  § (1)–(6) és (8)–(22)  bekezdésében, 44.  § (1)–(3)  bekezdésében, valamint 45.  §-ában 
a „[Szaktv. 8. § (1) bekezdése]” szövegrész.
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4. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 
10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

11. §  Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.)  
IM rendelet (a továbbiakban: R1) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A jelentkező vagy a szakértő a tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezését a Jogakadémiához írásban
a) a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján,
b) postai úton,
c) az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott 
elektronikus úton, vagy
d) személyesen átadott irat útján
nyújthatja be.
(2) A jelentkezőnek mellékelnie kell
a) az első képzésre történő jelentkezéshez a 23. § (1) bekezdése,
b) a vizsgára bocsátás iránti kérelemhez a 23. § (2) bekezdése
szerinti díj befizetését igazoló, a  fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a  postai készpénz-
átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, vagy annak másolatát.
(3) A szakértőnek mellékelnie kell a rendszeres továbbképzésre történő jelentkezéshez a 23. § (3) bekezdése szerinti 
díj befizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási 
megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, vagy annak másolatát.
(4) A  tanfolyamra és a  vizsgára történő jelentkezési kérelem a  Jogakadémia által rendelkezésre bocsátott 
jelentkezési lapon terjeszthető elő. A  Jogakadémia és az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság 
(a  továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) a  jelentkezési lap formanyomtatványát a  honlapján is közzéteszi. 
A  jelentkezési lapon a  szakértő feltünteti az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szerinti 
nyilvántartási számát, valamint a  szakértő vagy a  jelentkező nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az  igazságügyi 
szakértők jogi oktatásával és vizsgájával kapcsolatban személyes adatainak a Jogakadémia által történő kezeléséhez.
(5) A  miniszter az  5.  § (3)  bekezdésében foglalt mentesülésről szóló döntését elektronikus úton haladéktalanul 
megküldi a Jogakadémia részére.
(6) A Jogakadémia a szakértői névjegyzékbe vétel tényét a szakértői névjegyzék interneten elérhető adatbázisából 
közvetlen adatlekérdezéssel ellenőrzi.”

12. §  Az R1
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „bejegyzett igazságügyi szakértők (a  továbbiakban: szakértő)” szövegrész helyébe 

a „való felvétel iránti kérelmet benyújtók (a  továbbiakban: jelentkező), valamint a  névjegyzékbe bejegyzett 
igazságügyi szakértők (a továbbiakban: szakértő)”,

b) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „követő” szövegrész helyébe a „megelőző”,
c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „szakértő” szövegrész helyébe a „jelentkező”,
d) 4. § (2) bekezdésében, valamint 25. § (1)–(3) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „jelentkező vagy 

a szakértő”,
e) 4. § (2) bekezdésében, valamint 9. § (1) és (2) bekezdésében a „szakértőt” szövegrész helyébe a „jelentkezőt 

vagy a szakértőt”,
f ) 5. § (2) bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében a „szakértőnek” szövegrész helyébe a „jelentkezőnek”,
g) 5. § (3) bekezdésében a „szakértőt” szövegrész helyébe a „jelentkezőt”,
h) 9. § (2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében az „az elektronikus aláírásról szóló törvényben” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben”,
i) 9. § (3) bekezdésében, valamint 24. § (1) bekezdésében a „szakértőnek” szövegrész helyébe a „jelentkezőnek 

vagy a szakértőnek”,
j) 21. § (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „jelentkező vagy szakértő”
szöveg lép.
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5. Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása

13. §  Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R2) a következő 12. §-sal 
egészül ki:
„12. § Ez a  rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

14. §  Az R2 8. § d) pontjában az „a Hivatalos Értesítőben” szövegrész helyébe az „a kormányzati portálon” szöveg lép.

6. Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet módosítása

15. §  Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  2.  § szerinti díjat a  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a  továbbiakban: Kamara) 10900035-00000008-
07710018 fizetési számlájára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással megfizetni.”

16. §  Az R3
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „területi kamara vagy a  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara” szövegrész helyébe 

a „Kamara”,
b) 4. § (3) bekezdésében a „területi kamara” szövegrészek helyébe a „Kamara”,
c) 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 6. §-ában a „területi kamara” szövegrész helyébe a „Kamara”
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az R3 Melléklete.

7. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. alcím és a 20. § 2016. szeptember 15-én lép hatályba.

19. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. §  Hatályát veszti az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról szóló 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 15/2016. (VI. 29.) IM rendelete
a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 
módosításáról

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában és 1.  melléklet F)  pont 2.  alpontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 
(a továbbiakban: alaki rendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja:)
„a) a  mintához nem tartozó részek egyértelmű elhatárolására szolgáló – a  4.  § (2)–(6)  bekezdésének megfelelő  – 
jelöléseket;”

 (2) Az alaki rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bejelentési kérelmet és a  minta ábrázolását külön lapon kezdve kell elkészíteni és külön-külön folyamatos 
számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.”

2. § (1) Az alaki rendelet 4. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:)
„j) a  mintához nem tartozó részek jelölésének egyértelműen el kell határolnia a  mintát az  ábrázolásnak azoktól 
a részeitől, amelyekre nézve a bejelentő nem igényel oltalmat.”

 (2) Az alaki rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minta fényképen történő ábrázolása esetén az  ábrázolásnak – a  (2) és a  (3)  bekezdésben foglaltakon kívül – 
a következő követelményeknek is meg kell felelnie:]
„b) a  fényképen fizikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések – így különösen retusálás − nem 
szerepelhetnek;”

 (3) Az alaki rendelet 4. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak – a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon 
kívül – a következő követelményeknek is meg kell felelnie:]
„c) az  ábrázolás – az  ábraszámozás kivételével – nem tartalmazhat magyarázatokat és feliratokat, valamint 
a megértést zavaró vonalat vagy más grafikai elemet;
d) a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni azzal, hogy ez a követelmény 
nem képezi akadályát a mintához nem tartozó részek (2) bekezdés j) pontja szerinti jelölésének;”

3. §  Az alaki rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A változtató nyilatkozatot egy példányban kell benyújtani.
(2) Az  Fmtv. 48.  § (2)  bekezdésében meghatározott változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon 
kell tartalmaznia, hogy az  ábrázolás mely része nem tartozik a  mintához. A  nyilatkozathoz mellékelni kell a  minta 
olyan ábrázolását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a bejelentő a korábbi ábrázolás mely részeire nem 
igényel oltalmat. A 4. § (2)–(6) bekezdését erre az ábrázolásra is alkalmazni kell.
(3) A  (2)  bekezdés rendelkezéseit a  mintaoltalom jogosultjának a  megsemmisítési eljárásban tett, a  mintaoltalom 
változtatással való fenntartását vagy korlátozását kezdeményező nyilatkozatára is megfelelően alkalmazni kell.”

4. §  Hatályát veszti az alaki rendelet 4. § (7) bekezdése.

5. §  Ez a rendelet 2016. július 15-én lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról

A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § b) pontjában és a fogyasztónak nyújtott hitelről 
szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, a  23.  § b)  pontja és a  2.  melléklet tekintetében a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 451.  § (2)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím, a  23.  § c) és d)  pontja, valamint a  3.  melléklet tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés e) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § 
e)  pontjában és a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23.  § a)  pontja tekintetében a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 451.  § (2)  bekezdés q), r) és s)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 14.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 
módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosítása

1. §  A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani 
elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet [a továbbiakban: 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet] 2. § (2)–(4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a  piaci érték, melynek meghatározására négyféle módszer 
alkalmazható:
a) a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés;
b) statisztikai alapú értékelés;
c) a hozamszámításon alapuló értékelés;
d) a költségalapú értékelés.
(3) A  (2)  bekezdés a), c) és d)  pontjában megjelölt értékelési módszerek ismertetését az  1–3. számú mellékletek 
tartalmazzák. A (2) bekezdés b) pontjában megjelölt értékelési módszer alkalmazási feltételeit az 5. számú melléklet 
tartalmazza.
(4) Az  értékelést – a  (8)  bekezdésben foglalt kivételekkel – a  (2)  bekezdés a), c) és d)  pontjában megjelölt 
módszerek közül legalább kétféle, lehetőség szerint azonban mind a  háromféle módszerrel el kell készíteni. Ezt 
követően értékek és eltérések elemzése alapján, az  óvatosság elvét követve kell az  értékelési szakvéleményben 
a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.”

2. §  A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 2. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában megjelölt módszerek esetén az értékelési szakvélemény tartalmi és 
formai követelményeire vonatkozó előírásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.”

3. §  A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  statisztikai alapú értékelés kivételével a  hitelező az  értékelési szakvéleményben javasolt értéket 
az  értékelés készítésének időpontjától számítva legfeljebb kilencven napig fogadhatja el a  hitelbiztosítéki érték 
meghatározásához.”

4. §  A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
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2. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes 
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítása

5. §  A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól 
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet [a  továbbiakban: 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet] 2.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése során a kibocsátónak a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 
szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, a  2003/125/EK és 
a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) 19. cikkének, és e  rendelet kiegészítő jogszabályainak 
rendelkezéseit is figyelembe kell vennie.”

6. § (1) A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályozott információ korlátozástól mentes elérhetősége érdekében a  kibocsátó a  szabályozott információt 
egyidejűleg
megküldi legalább egy)
„aa) nyomtatott sajtó szerkesztőségének, amelynek sajtóterméke legalább huszonötezer példányszámban jelenik 
meg naponta vagy hetente, és amelyet Magyarországon és az Európai Unió azon tagállamaiban terjesztenek, ahol 
az  értékpapír nyilvános forgalomba hozatalára, szabályozott piacra történő bevezetésére a  kibocsátó döntése 
alapján került sor, vagy”

 (2) A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kibocsátó ugyanazt a szerkesztés nélküli, szabályozott információt küldi meg a média, az  információtárolási 
rendszer számára és teszi közzé a  honlapján. A  média számára megküldött szabályozott információba az  éves és 
a féléves jelentés az információtárolási rendszeren kívüli internetes hivatkozással is beépíthető.”

7. §  A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 9. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a  2003/124/EK, a  2003/125/EK és a  2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi 
bankjai részére biztosított mentesség, a  piaci manipuláció jelei, a  közzétételi küszöbértékek, a  késleltetésekkel 
kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a  tilalmi időszak alatti kereskedésre vonatkozó engedélyek 
és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló, 2015. december 17-i 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.”

8. §  A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának 
szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosítása

9. §  A bonus-malus rendszer, az  abba való besorolás, illetve a  kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  biztosító – az  igénylő erre irányuló meghatalmazása esetén – megkeresi a  kárnyilvántartó szervet 
a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 51.  § (10)  bekezdésében meghatározott 
igazolás kiadása érdekében.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti igazoláshoz szükséges adatok a  biztosító rendelkezésére állnak, az  igazolást 
a kárnyilvántartó szerv megkeresése nélkül a biztosító is kiadhatja.”

4. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági 
képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 
módosítása

10. §  A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági 
vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet [a  továbbiakban: 40/2015. (XII. 30.) 
NGM rendelet] 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
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„(2a) Az  oktató és a  7.  § (1)  bekezdése szerinti igazolás kiállítására és aláírására jogosult személy a  Hatóság által 
vezetett nyilvántartásban szereplő adatai változását a  Hatóságnak a  változás megtörténtétől számított tizenöt 
napon belül – a képző szerv útján – bejelenti.”

11. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képzésben az vehet részt, aki
a) rendelkezik érettségi vizsgával,
b) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén hitelintézetnél, pénzügyi 
vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, vagy ezen 
szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az  államigazgatás pénzügyi, illetve 
gazdasági területén a  jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves pénzügyi szakmai tapasztalatot 
szerzett,
c) függő és független biztosításközvetítői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén biztosítónál, 
viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban 
székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél, vagy ezen szervezetek szakmai 
érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az  államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén 
a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy
d) tőkepiaci üzletkötői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén befektetési vállalkozásnál, befektetési 
alapkezelőnél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy 
az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves 
befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett.”

12. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A képző szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
aa) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés esetén legalább hároméves pénzügyi szakmai tapasztalatot 
szerzett hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet 
folytató vállalkozásnál, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy 
a  Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági 
területen, vagy felsőoktatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen oktatóként,
ab) függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés esetén legalább hároméves biztosításszakmai 
tapasztalatot szerzett biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó 
szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél, vagy 
ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a  Magyar Nemzeti Banknál, 
államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy felsőoktatásban 
pénzügyi, illetve gazdasági területen oktatóként,
ac) tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés esetén legalább hároméves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci 
szakmai tapasztalatot szerzett befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, vagy ezen szervezetek szakmai 
érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a  Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási szervnél vagy 
közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy felsőoktatásban pénzügyi, illetve gazdasági 
területen oktatóként, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és – az  adott hatósági képzés típusától függően – az  a)  pont  
aa)–ac)  alpontjában meghatározott szervek vagy szervezetek valamelyikénél legalább tíz éves pénzügyi szakmai, 
biztosításszakmai, befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett, amely tapasztalat 
megszerzésének záró időpontja öt éven belüli időpontra esik.”

13. § (1) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  vizsgabiztos a  Hatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő adatai, valamint telefonos és elektronikus 
elérhetősége változását a Hatóságnak a változástól számított nyolc napon belül bejelenti. A Hatóság a megváltozott 
adatokról a bejelentést követő tizenöt napon belül értesíti a képző szerveket.”

 (2) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  Hatóság megbízási szerződést köt a  nyilvántartásban szereplő vizsgabiztossal az  adott hatósági vizsga 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. A  Hatóság a  vizsgabiztos részére egységes elvek alapján 
meghatározott megbízási díjat fizet.”
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 (3) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  vizsgabiztos a  Hatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő adatai, valamint telefonos és elektronikus 
elérhetősége változását a Hatóságnak a változástól számított nyolc napon belül bejelenti.”

14. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képző szervnek – amennyiben vizsgáztatási tevékenységet is ellát – rendelkeznie kell a  vizsga helyszínén 
az azon részt vevők létszámának megfelelő számú számítógéppel, és a szükséges számítógépes programokkal.”

15. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Hatóság köteles – vizsgatípusonként – szükséges számú, de
a) augusztus és december hónapok kivételével havonta legalább kettő,
b) augusztus és december hónapokban havonta legalább egy
vizsgát szervezni, és azok előzetes időpontjait legalább három hónappal előre, közlemény formájában az internetes 
honlapján közzétenni.”

16. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hatósági vizsga sikeres letételét, annak típusától függően az  5–8.  melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, 
amelyet a Hatóság a vizsgajegyzőkönyv beérkezését követő öt napon belül állít ki.”

17. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tudomásszerzés napja
a) hatósági képzéssel kapcsolatos sérelem esetén legkésőbb az  a  nap, amikor a  képzésben részt vevő a  7.  § 
(1) bekezdés szerinti igazolást kézhez vette,
b) hatósági vizsgával kapcsolatos sérelem esetén a vizsga napja.”

18. § (1) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § A  2.  § (2)  bekezdésének, a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontjának, a  3.  § (2) és (2a)  bekezdésének, az  5.  § 
(3)  bekezdésének, a  6.  §-nak, a  12.  § (1) és (1a)  bekezdésének, a  14.  § (1) és (3)  bekezdésének, valamint a  19.  § 
(3) bekezdésének – a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet 10–12.  §-ával, 13.  § (1)  bekezdésével, 
valamint 20.  § b)–d), g), i), k), l) és n)  pontjával megállapított – rendelkezéseit a  2016. augusztus 1-jén vagy azt 
követően indult hatósági képzésekre és megtartott hatósági vizsgákra kell alkalmazni.”

 (2) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § (1) A  2.  § (2)  bekezdésének, a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontjának, a  3.  § (2) és (2a)  bekezdésének, az  5.  § 
(3)  bekezdésének, a  6.  §-nak, a  12.  § (1) és (1a)  bekezdésének, a  14.  § (1) és (3)  bekezdésének, valamint a  19.  § 
(3) bekezdésének – a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet 10–12.  §-ával, 13.  § (1)  bekezdésével, 
valamint 20.  § b)–d), g), i), k), l) és n)  pontjával megállapított – rendelkezéseit a  2016. augusztus 1-jén vagy azt 
követően indult hatósági képzésekre és megtartott hatósági vizsgákra kell alkalmazni.
(2) Az  1.  § b)  pontjának, a  3.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjának, a  8.  § (2)  bekezdésének, a  12.  § (1), (1a) és 
(1b)  bekezdésének, a  13.  § (2)  bekezdésének, a  14.  § (7)  bekezdésének, a  15.  § (2)  bekezdésének, a  16.  § 
(1)  bekezdésének, a  19.  § (2)  bekezdésének és a  9.  mellékletnek – a  nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe 
tartozó, a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) 
NGM rendelet 13. § (2) és (3) bekezdésével, 14–17. §-ával, 19. §-ával, 20. § a), e), f ), h), j) és m) pontjával, valamint 
3.  mellékletével megállapított – rendelkezéseit a  2017. július 1-jén vagy azt követően indult hatósági képzésekre 
és megtartott hatósági vizsgákra kell alkalmazni.”

19. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

20. §  A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a) 1. § b) pontjában az „a képzést és vizsgáztatást végző képző szerv (a továbbiakban: képző szerv)” szövegrész 

helyébe az „a képzést vagy képzést és vizsgáztatást végző szerv (a továbbiakban együtt: képző szerv)” szöveg,
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b) 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „feltételeként olyan hatósági képzés” szövegrész helyébe 
a  „feltételeként – annak típusától függően – olyan pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő 
biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „végzésére” szövegrész helyébe a „végzésére is” szöveg,
d) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „kiállítására jogosult személyeket,” szövegrész helyébe a  „kiállítására és 

aláírására jogosult személyeket, valamint közli a Hatóság által nyilvántartásba veendő személyes adataikat,” 
szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „és vizsgáztatáshoz” szövegrész helyébe az „és – amennyiben vizsgáztatási 
tevékenységet is ellát – a vizsgáztatáshoz” szöveg,

f ) 3.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „és a  vizsgaszabályzatban” szövegrész helyébe az  „és – amennyiben 
vizsgáztatási tevékenységet is ellát – a vizsgaszabályzatban” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdésében az „adatok” szövegrész helyébe az „adatai” szöveg,
h) 8.  § (2)  bekezdésében a  „valamint a  vizsgaszabályzat” szövegrész helyébe a  „valamint – amennyiben 

vizsgáztatási tevékenységet is ellát – a vizsgaszabályzat” szöveg,
i) 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki vállalja,” szövegrész helyébe 

az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki hozzájárul neve, valamint telefonos és elektronikus elérhetősége képző 
szervek felé történő – Hatóság általi – továbbításához, továbbá vállalja,” szöveg,

j) 12.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az a  vizsgabiztos bízható meg, aki hozzájárul neve, valamint 
telefonos és elektronikus elérhetősége képző szervek felé történő – Hatóság általi – továbbításához, továbbá 
vállalja,” szövegrész helyébe az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki vállalja,” szöveg,

k) 14. § (1) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg,
l) 14. § (3) bekezdésében az „5. § (3) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott, a munkáltató, a megbízó vagy 

a megrendelő által” szövegrész helyébe az „5. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott, a munkáltató 
vagy a megbízó által” szöveg,

m) 16.  § (1)  bekezdésében a  „vizsgabiztos a  vizsgát követő” szövegrész helyébe a  „vizsgabiztos legkésőbb 
a vizsgát követő” szöveg,

n) 19. § (3) bekezdésében a „vizsgaeredmény közlését” szövegrész helyébe a „vizsga napját” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5–8. §, a 22. §, a 23. § a) és b) pontja, valamint a 2. melléklet 2016. július 3-án lép hatályba.
 (3) A  10–12.  §, a  13.  § (1)  bekezdése, a  18.  § (1)  bekezdése, valamint a  20.  § b)–d), g), i), k), l) és n)  pontja 

2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (4) A 9. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (5) A  13.  § (2) és (3)  bekezdése, a  14–17.  §, a  18.  § (2)  bekezdése, a  19.  §, a  20.  § a), e), f ), h), j) és m)  pontja, a  23.  § 

c) és d) pontja, valamint a 3. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

22. § (1) Az 5. §, a 8. § és a 2. melléklet
a) a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, a  2003/125/EK és a  2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) az  596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  harmadik országok egyes állami szervei és 
központi bankjai részére biztosított mentesség, a  piaci manipuláció jelei, a  közzétételi küszöbértékek, 
a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedésre 
vonatkozó engedélyek és a  vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. december 17-i 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) A  23.  § a)  pontja a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.
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23. §  Hatályát veszti
a) a  piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az  elfogadott 

piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának 
jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet,

b) a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése, 3. melléklete és 4. mellékletének 2.6. pontja,
c) a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § (1) bekezdésében a „vagy írásban” szövegrész,
d) a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 19. § (3) bekezdése.

24. §  Nem lép hatályba a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a) 24. §-a,
b) 25. §-a,
c) 26. § c)–e) pontja,
d) 10. melléklete.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelethez

Statisztikai alapú értékelés alkalmazásának feltételei

A jelzálog-hitelintézet abban az  esetben állapíthatja meg statisztikai alapú értékeléssel más pénzügyi intézmény 
által, vagy pénzügyi intézmény megbízásából készített – kilencven napnál régebbi – értékelési szakvélemény 
alapján az ingatlan hitelbiztosítéki értékét, ha
a) a Szabályzata tartalmaz rendelkezéseket a statisztikai alapú újraértékelésre vonatkozóan,
b) az ingatlan a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdése alapján lakóingatlannak 

minősül,
c) az  ingatlan a  statisztikai alapú érték-megállapítás elvégzésének időpontjában olyan településen található, 

amely
ca) a Központi Statisztikai Hivatal közigazgatási helynévkönyve alapján városnak minősül, vagy
cb) a  Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005.  évi LXIV.  törvény alapján 

a Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó településnek minősül, vagy
cc) a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a  Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény alapján a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetéhez tartozó településnek minősül,

 és az adott településen a statisztikai alapú érték-megállapítás elvégzését megelőző egy évben az ingatlanok 
forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az  adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
33/2007. (XII. 23.) PM rendelet alapján teljesített adatszolgáltatás alapján legalább öt ingatlan-adásvételre sor 
került,

d) a statisztikai értékeléshez szükséges adatokat az értékelési szakvélemény tartalmazza,
e) az  értékelési szakvélemény és mellékletei elektronikus adathordozón a  jelzálog-hitelintézet rendelkezésére 

állnak.”

2. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelethez

 1. A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi 
önkormányzatok kivételével) – legalább az 1.1–1.30. pontban meghatározott – információkat teszi közzé:”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 7665

 2. A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1. pontja a következő 1.30. alponttal egészül ki:
[A  rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi önkormányzatok 
kivételével) – legalább az 1.1–1.29. pontban meghatározott – információkat teszi közzé]
„1.30. Az  596/2014/EU rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésének 25. és 26.  pontjaiban meghatározott vezető feladatokat 
ellátó személyeknek és a  velük szoros kapcsolatban álló személyeknek az  596/2014/EU rendelet 19.  cikk 
(1)  bekezdésében és a  Bizottságnak (EU) az  596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  harmadik 
országok egyes állami szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a  piaci manipuláció jelei, 
a  közzétételi küszöbértékek, a  késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a  tilalmi 
időszak alatti kereskedésre vonatkozó engedélyek és a  vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó 
ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendeletének 
10.  cikkében megjelölt ügyleteiről az  596/2014/EU rendelet 19.  cikk (6)  bekezdésben megjelölt adatokat, 
amennyiben az ilyen ügyletek összértéke az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (8) bekezdésében foglalt értékhatárt egy 
naptári éven belül elérte.”

3. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelethez
„9. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

A jelentkező
neve:  ..........................................................................................................................................................................................................................
születési neve:  ........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:  ...........................................................................................................................................................................................
anyja neve:  ...............................................................................................................................................................................................................
lakcíme:  .....................................................................................................................................................................................................................
személyazonosító vagy személyi igazolvány száma:  ...............................................................................................................................

A hatósági vizsga típusa: 
(a megfelelő aláhúzandó)

– pénzügyi szolgáltatás közvetítői

– függő biztosításközvetítői

– független biztosításközvetítői

– független biztosításközvetítői különbözeti

– tőkepiaci üzletkötői

A hatósági vizsgára bocsátás alapja: 
(a megfelelő aláhúzandó)

– érettségi vizsga

– igazolt négy éves szakmai tapasztalat

A hatósági vizsga tervezett időpontja:  ..........................................................................................................................................................
A tervezett hatósági vizsga helyszíne:  ...........................................................................................................................................................
Megismételt vizsga esetén az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja:  .............................................................................

Aláírásommal igazolom, hogy a  vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom. Hozzájárulok 
a természetes személyazonosító- és lakcímadataim Magyar Nemzeti Bank általi kezeléséhez.

..........................................., 20.... ............................................

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

Megjegyzés:”
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A nemzetgazdasági miniszter 22/2016. (VI. 29.) NGM rendelete
a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését 
előíró szabályokról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés c) és h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a  hitelintézetek által Magyarország területén végzett, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 3.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
pénzügyi szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) egyenlő esélyű hozzáférés: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § h) pontjában meghatározott fogalom;
b) fogyatékos ügyfél: a Fot. 4. § a) pontjában meghatározott személy.

3. § (1) A  hitelintézetnek a  fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
lehetőségének elősegítését megteremtő stratégiát a Hpt. 283. §-a, valamint az e  rendeletben foglaltak szerint kell 
elkészítenie.

 (2) A  stratégia elválaszthatatlan részét képezi a  hitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete által 
elfogadott, a  fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre vonatkozó 
hitelintézeti szabályzat (a  továbbiakban: szabályzat). A  szabályzat kitér a  szolgáltatások körére és a  hozzáférés 
módjára.

 (3) A  hitelintézet a  pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megelőzően felhívja az  ügyfél figyelmét, 
hogy kérés esetén tájékoztatást nyújt szóban vagy írásban a  vonatkozó szabályzatban rögzített, a  fogyatékos 
ügyfeleknek egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról.

4. § (1) E rendeletben meghatározott stratégiának és szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a  fogyatékos ügyfelek kiszolgálását biztosító szolgáltatásokra vonatkozó igények és azok jellegének 

meghatározása céljából készülő felmérés elkészítésének eljárásrendjét, amely magában foglalja:
aa) a fogyatékos ügyfelek érdekében történő információgyűjtés alapelveit és szabályait,
ab) arra való hivatkozást, hogy a  természetes személyek adatainak kezelése, feldolgozása és 

nyilvántartása során az  adatkezelők kötelesek az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni,

ac) az igényfelmérés alapján hozott döntésre vonatkozó alapelveket és eljárásrendet és
ad) a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet,

b) az  igényfelmérés eredménye alapján indokolt szolgáltatásszervezési intézkedéseket, ideértve a  fizikai és 
infokommunikációs elemeket is.

 (2) A  hitelintézet a  stratégiában és a  szabályzatban meghatározza az  ügyintézők fogyatékos ügyfelekkel történő 
kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében szükséges intézményi belső oktatásának rendjét.

 (3) A  stratégia egy általános tartalmú dokumentum, a  szabályzat a  stratégia végrehajtási és részletszabályait 
tartalmazza.

5. §  A hitelintézet a  fogyatékos ügyfelek tájékoztatása érdekében a  honlapján – elkülönített, jól látható helyen, 
akadálymentes módon – nyilvánosságra hozza legalább a következő információkat:
a) a fogyatékos ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet,
b) a  fogyatékos ügyfelek számára nyújtott, a  pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését 

biztosító szolgáltatások körét és a hozzáférés módját bankfiókok szerinti bontásban,
c) a b) pontban meghatározott bankfiókok elérhetőségeit.
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6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) A hitelintézet az e rendeletben foglalt stratégiát és a szabályzatot legkésőbb 2016. szeptember 15-ig elkészíti.
 (2) A hitelintézet az 5. §-ban meghatározott követelményeknek legkésőbb 2016. október 1-jétől köteles megfelelni.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 223/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/9897-2/2016. számú előterjesztésére – Hitrova Olga (névmódosítás előtti 
neve: Hitrova Olga Mihajlovna; születési hely, idő: Moszkva [Szovjetunió], 1973. április 4.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03739-3/2016.

A köztársasági elnök 224/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9897-2/2016. számú előterjesztésére – Hitrova Maja (névmódosítás előtti neve: 
Hitrova Maja Kirillovna; születési hely, idő: Moszkva [Oroszország], 2002. szeptember 26.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03739-4/2016.
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A köztársasági elnök 225/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9897-2/2016. számú előterjesztésére – Zarezov Andrej (névmódosítás előtti neve: 
Zarezov Andrej Kirillovics; születési hely, idő: Moszkva [Oroszország], 2008. november 25.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03739-5/2016.

A köztársasági elnök 226/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9898-2/2016. számú előterjesztésére – Csuma Ruszlán (névmódosítás előtti neve: 
Csuma Ruszlán Viktorovics; más átírással: Chuma Ruslan; születési hely, idő: Újkemence [Szovjetunió], 1977. június 3.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03740-3/2016.



7670 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 94. szám 

A köztársasági elnök 227/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9898-2/2016. számú előterjesztésére – Brenyo Denisz (névmódosítás előtti neve: 
Brenyo Denisz Ruszlánovics; születési hely, idő: Perecseny [Ukrajna], 2009. szeptember 3.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03740-4/2016.

A köztársasági elnök 228/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9898-2/2016. számú előterjesztésére – Brenyo Valentin (névmódosítás előtti neve: 
Brenyo Valentin Ruszlánovics; születési hely, idő: Perecseny [Ukrajna], 2011. április 14.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03740-5/2016.
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A köztársasági elnök 229/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9524-2/2016. számú előterjesztésére – Ghita Florica (születési neve: Dolha Florica; 
születési hely, idő: Erdőszáda [Románia], 1954. május 28.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03741-3/2016.

A köztársasági elnök 230/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9523-2/2016. számú előterjesztésére – Pivovar Roman (névmódosítás előtti neve: 
Pivovar Roman Yefimovich; születési hely, idő: Moszkva [Szovjetunió], 1981. március 10.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03742-3/2016.
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A köztársasági elnök 231/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9523-2/2016. számú előterjesztésére – Pivovar Mária (névmódosítás előtti neve: 
Pivovar Mária Romanovna; születési hely, idő: Moszkva [Oroszország], 2011. március 15.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03742-4/2016.

A köztársasági elnök 232/2016. (VI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/9805-2/2016. számú előterjesztésére – Duplják Ruszlan (névmódosítás előtti 
neve: Duplják Ruszlan Jároszlavovics; születési hely, idő: Kincseshomok [Szovjetunió], 1990. december 30.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03743-3/2016.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2016. (VI. 29.) MvM rendelete
	az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2016. (VI. 29.) MvM rendelete
	a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 23/2016. (VI. 29.) BM rendelete
	egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 44/2016. (VI. 29.) FM rendelete
	a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 9/2016. (VI. 29.) HM rendelete
	egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

	A honvédelmi miniszter 10/2016. (VI. 29.) HM rendelete
	a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 12/2016. (VI. 29.) IM rendelete
	az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

	Az igazságügyi miniszter 13/2016. (VI. 29.) IM rendelete
	az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

	Az igazságügyi miniszter 14/2016. (VI. 29.) IM rendelete
	az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 15/2016. (VI. 29.) IM rendelete
	a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelete
	a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 22/2016. (VI. 29.) NGM rendelete
	a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

	A köztársasági elnök 223/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 224/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 225/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 226/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 227/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 228/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 229/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 230/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 231/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 232/2016. (VI. 29.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
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