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Kormányrendeletek

A Kormány 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról
A Kormány az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (1a) bekezdés a)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
bejelentés-köteles szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Ekertv.) 2. § j) pontja szerinti szolgáltatás;
b)
bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó: az a magyarországi székhelyű gazdasági társaság, amely
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és a tanácsi irányelv
III. mellékletében meghatározott digitális szolgáltatást nyújt, és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló a 2004. évi XXXIV. törvény alapján nem tartozik a mikro- és kisvállalkozások körébe;
c)
biztonsági esemény: minden olyan esemény, amely ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorol a hálózati és
információs rendszerek biztonságára;
d)
biztonsági esemény kezelése: a biztonsági események észlelése, elemzése és elszigetelése, valamint az azokra
való reagálás és a támogató eljárások összessége;
e)
hálózati és információs rendszer:
ea)
az elektronikus hírközlő hálózat,
eb)
minden olyan eszköz vagy egymással összekapcsolt vagy kapcsolatban álló eszközök csoportja,
amelyek közül egy vagy több valamely program alapján digitális adatok automatizált kezelését
végzi vagy
ec)
az ea) és eb) alpontban szereplő elemek által működésük, használatuk, védelmük és karbantartásuk
céljából tárolt, kezelt, visszakeresett vagy továbbított digitális adatok.

2. Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköre
2. §

(1) A Kormány az Ekertv. 6/B. § (1) bekezdése szerinti eseménykezelő központként (a továbbiakban: eseménykezelő
központ) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(2) Az eseménykezelő központ a biztonsági esemény kezelése feladatkörében felelős
a)
a biztonsági eseményekről személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartás vezetéséért, amely tartalmazza
a biztonsági eseményt, az annak kapcsán megtett intézkedéseket és azok eredményét, valamint
b)
az érintettek számára a biztonsági események kezelése során szakmai támogatás nyújtásáért.
(3) Az eseménykezelő központ a biztonsági események megelőzése céljából a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók
hálózati és információs rendszereit érintő fenyegetésekkel összefüggő riasztási, tájékoztatási és tudatosítási
feladatokat lát el.
(4) A hálózati és információs rendszereket veszélyeztető sérülékenységekkel és fenyegető kockázatokkal
összefüggésben az eseménykezelő központ felelős a sérülékenységekről és fenyegetésekről, valamint
a javasolt biztonsági intézkedésekről rendszeres tájékoztatás nyújtásáért a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
nyilvántartásában szereplő bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók részére.
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(5) Az eseménykezelő központ
a)
nem kötelező érvényű állásfoglalásokat, ajánlásokat adhat ki,
b)
a biztonsági események kezelésére irányuló tájékoztatót tarthat, részt vehet az információbiztonság
tudatosításáért felelős intézmények tudatosítási programjában,
c)
együttműködik a kormányzati információtechnológiai, hálózatbiztonsági és biztonsági eseménykezelési
rendszer résztvevőivel.
(6) Az eseménykezelő központ a további feladatait a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő
központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki
vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. §
(3a)–(3e) bekezdésében foglaltak szerint látja el.
3. §

(1) Az eseménykezelő központ a biztonsági eseményről szigorúan zárt kezelésű technológiai naplót vezet, amely
tartalmazza a biztonsági esemény kivizsgálásának támogatása során tett intézkedéseket és azok eredményét is.
(2) A biztonsági eseményekkel összefüggő adatok műszaki vizsgálatának célja, hogy az eseménykezelő központ
javaslatot tegyen a biztonsági esemény által okozott kár mérséklésére és a bekövetkezett biztonsági események
tapasztalatairól tájékoztassa a biztonsági eseménnyel érintett vagy veszélyeztetett más szervezeteket, hatóságokat
és további érintetteket annak érdekében, hogy a jövőben a biztonsági esemény bekövetkezése megelőzhető
legyen.
(3) A biztonsági eseményekkel összefüggő adatok műszaki vizsgálata során az eseménykezelő központ feltárja
a)
a biztonsági esemény által érintett felhasználók számát, különös tekintettel azon felhasználókra, akik
az érintett szolgáltatásra alapozzák a saját szolgáltatásaik nyújtását,
b)
más szereplők esetleges érintettségét,
c)
a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,
d)
a biztonsági esemény által érintett elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek körét,
e)
a biztonsági eseménnyel érintett eszköz, technológia sérülékenységét,
f)
a gazdasági és társadalmi hatások mértékét,
g)
a biztonsági esemény bekövetkeztének okait, körülményeit, az okozott kár mértékét.
(4) Az eseménykezelő központ a biztonsági esemény műszaki vizsgálatát követően hatósági eljárás megindítása
és lefolytatása céljából a rendelkezésre álló információkat összefoglaló jelentéssel átadja a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság részére.

3. A hatóság hatásköre és feladatai
4. §

(1) A Kormány az Ekertv. 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(2) A hatóság a biztonsági események megelőzése, kivizsgálása, felszámolása és terjedésének korlátozása érdekében
a)
regisztráció alapján nyilvántartást vezet;
b)
az eseménykezelő központtal együttműködésben tájékoztató kampányt szervez és végez;
c)
kapcsolatot tart
ca)
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókkal,
cb)
a bűnüldöző hatóságokkal,
cc)
az egyedüli kapcsolattartó ponttal,
cd)
más tagállamok illetékes ágazati hatóságaival,
ce)
az adatvédelmi hatóságokkal,
cf )
az Európai Unióban nem letelepedett, az Európai Unión belül szolgáltatásait kínáló bejelentésköteles szolgáltatást nyújtók által kinevezett képviselőkkel;
d)
megbízhatja az egyedüli kapcsolattartó pontot azzal, hogy továbbítsa az eseményről küldött bejelentést más
érintett tagállamok egyedüli kapcsolattartó pontjai részére;
e)
monitorozza a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas
szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és a tanácsi
irányelv alkalmazását;
f)
haladéktalanul tájékoztatja az egyedüli kapcsolattartó pontot e rendelet alapján bejelentett biztonsági
eseményekről;
g)
a nyilvánosságot szükség szerint tájékoztatja az egyes biztonsági eseményekről;
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h)
i)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

szükség szerint kötelezi a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót a nyilvánosság tájékoztatására;
az egyedüli kapcsolattartó pont útján indokolt esetben tájékoztatja a biztonsági eseményekkel
összefüggésben érintett tagállamokat, ennek során biztosítja a szolgáltatást nyújtók biztonságát;
j)
szükség szerint kötelezi a szolgáltatást nyújtókat arra, hogy
ja)
bocsássák rendelkezésre a hálózati és információs rendszereik biztonságának megállapításához
szükséges adatokat, beleértve a biztonsági szabályzataikra vonatkozóakat is,
jb)
gondoskodjanak megfelelő biztonsági szint biztosításáról, biztonsági esemény megelőzéséről,
bejelentéséről, kezeléséről, továbbá a tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről;
k)
részt vesz eseménykezelő központok és más, kiberbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek tudatosító és
felvilágosító kampányában;
l)
hatósági ellenőrzést végez a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók kötelezettségeinek teljesítése céljából.
A hatóság a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban kezeli a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó
a)
nevét,
b)
székhelyét,
c)
cégjegyzékszámát,
d)
elektronikus kapcsolattartási adatait, valamint
e)
az általa nyújtott bejelentés-köteles szolgáltatás típusát.
A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók adatait a hatósági nyilvántartásból törölni kell a gazdasági társaság
– tevékenységének megszűnéséről a hatóság részére benyújtott – bejelentése alapján, a bejelentést követő nyolc
napon belül.
A hatóság az eseménykezelő központ 3. § (4) bekezdése szerinti összefoglaló jelentése alapján hivatalból indítható
hatósági eljárása keretében
a)
vizsgálja a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó által megtett megelőző és eseményt kezelő tevékenységét;
b)
vizsgálja az 5. § és 6. §-ban meghatározott követelmények teljesülését;
c)
vizsgálja a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó kockázatelemzésének és biztonsági intézkedéseinek
megfelelőségét;
d)
a vizsgálathoz a (7) bekezdés szerinti cselekményeket jogosult elvégezni;
e)
a vizsgálat eredményeként hatósági döntést hoz, amelynek tartalma legalább:
ea)
a biztonsági esemény bekövetkezés tényének megállapítása,
eb)
az elhárításra javasolt intézkedések,
ec)
a további károkozások megelőzése érdekében javasolt intézkedések;
f)
szükség szerint kötelezi a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót a nyilvánosság tájékoztatására.
A hatóság a hatósági eljárással összefüggésben, további intézkedés keretében
a)
szükség esetén tájékoztatja az eseménykezelő központokat, egyéb érintett szervezeteket,
b)
alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplő érintettsége esetén tájékoztatja a kijelölő hatóságot,
c)
más megelőzési célú intézkedést hoz,
d)
más hatóság hatáskörébe tartozó eljárást kezdeményez.
A hatóság az eljárása során, feladatai ellátása érdekében – az intézkedéssel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást
nyújtó működésének és üzemvitelének lehető legkisebb mértékű zavarása mellett – helyszíni ellenőrzés keretében
jogosult önállóan, vagy más hatósággal együtt
a)
az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó információtechnológiai tevékenységével összefüggő
helyiségeibe belépni,
b)
az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó számára adatkezelést biztosító, adatfeldolgozást végző,
vagy információtechnológiai szempontból érintett helyszínein ellenőrzést tartani, és ennek során bármely,
az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos okiratot, dokumentumot, szerződést, aktív vagy
passzív eszközt, információs rendszert, biztonsági intézkedést megismerni, ellenőrizni, az elektronikus
információbiztonsággal kapcsolatos elektronikus vagy papíralapú okiratokról, dokumentumokról,
szerződésekről, adatbázisokról másolatot készíteni, valamint
c)
információtechnológiai műszaki vizsgálatokat végezni, szükség esetén az információtechnológiai
rendszerhez egyedileg biztosított belépési jogosultsággal.
A helyszíni ellenőrzés elrendeléséről az érintett bejelentés-köteles szolgáltatás nyújtó vezetőjét előzetesen írásban,
illetve elektronikus úton a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt tíz nappal értesíteni kell.
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(9) Az ellenőrzésről az előzetes értesítés mellőzhető, ha
a)
súlyos fenyegetettség áll fenn,
b)
súlyos biztonsági esemény történt,
c)
az a) vagy b) pont szerinti körülmény bekövetkezése valószínűsíthető, vagy
d)
az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a rendelkezésre álló adatok alapján a helyszíni ellenőrzés
eredményes lefolytatását feltehetően meghiúsítaná.
(10) A helyszíni ellenőrzéssel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó, illetve egyéb érintett közreműködő köteles
a hatósággal együttműködni.

4. A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók hálózati és információs rendszereinek biztonságára
vonatkozó alapvető követelmények
5. §

(1) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó kockázatelemzést készít, amely kiterjed
a)
a hálózati és információs rendszerek és létesítmények biztonságára,
b)
a biztonsági események kezelésére és
c)
az üzletmenet folytonosság biztosítására.
(2) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a kockázatelemzés eredménye alapján a kockázatokkal arányos biztonsági
intézkedéseket vezet be és alkalmaz.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatokat a vonatkozó egyezmények, szabványok, ágazati ajánlások
figyelembevételével a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell végrehajtani.
(4) Azon gazdasági társaságok, amelyek e rendelet hatálybalépését követően kerülnek létrehozásra, a cégbejegyzést
követő egy éven belül kötelesek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatokat a vonatkozó egyezmények,
szabványok, ágazati ajánlások figyelembevételével végrehajtani.
(5) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a kockázatelemzést és a szükséges biztonsági intézkedéseket
a bekövetkezett, a 7. § (1) bekezdés szerinti biztonsági eseményt követően haladéktalanul, egyéb esetben legalább
évente dokumentáltan felülvizsgálja.

6. §

(1) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül elektronikus úton
regisztrál a hatóság honlapján közétett formában a 4. § (3) bekezdésben meghatározott adatok megadásával.
(2) Azon bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó, amely e rendelet hatálybalépését követően kerül a rendelet hatálya
alá, a változást követő 90 napon belül köteles a 4. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat az (1) bekezdésben
megjelölt formában benyújtani a hatóságnak.
(3) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a 4. § (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett
változásokról, továbbá a megszűnéséről 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot.

5. A jelentős biztonsági eseményekkel és a bejelentéssel összefüggő részletes szabályok
7. §

(1) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó haladéktalanul bejelenti az eseménykezelő központ részére a hálózati
és információs rendszereiken bekövetkezett azon biztonsági eseményeket, amelyek jelentős hatást gyakorolnak
az általa az Európai Unión belül kínált bejelentés-köteles szolgáltatás nyújtására.
(2) A biztonsági esemény bejelentése elsődlegesen elektronikus úton történik, ha azonban a hálózati és információs
rendszer oly mértékben sérül, hogy az nem lehetséges, a bejelentés bármely más módon megvalósítható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza legalább
a)
az esemény rövid leírását, státuszát,
b)
a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,
c)
az esemény kezelésére az üzemeltető által kijelölt kapcsolattartó személy elérhetőségeit,
d)
biztonsági esemény hatását meghatározó szempontokat.
(4) Annak meghatározása érdekében, hogy egy biztonsági esemény hatása jelentős-e, figyelembe kell venni
a)
a biztonsági esemény által érintett felhasználók számát, különös tekintettel azon felhasználókra, akik
az érintett szolgáltatásra alapozzák a saját szolgáltatásaik nyújtását,
b)
a biztonsági esemény időtartamát,
c)
a biztonsági esemény által érintett terület földrajzi kiterjedését,
d)
a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,
e)
a gazdasági és társadalmi tevékenységekre gyakorolt hatás mértékét.
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(5) A biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó az eseménykezelő központ felhívására
köteles a biztonsági események kezeléséhez szükséges műszaki, technikai adatokat, információkat összegyűjteni és
elektronikus formában átadni vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni.
(6) Ha a biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó bármely okból nem képes
az (5) bekezdés szerinti adatok összegyűjtésére, az eseménykezelő központ begyűjtheti az adatokat. A biztonsági
eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó gondoskodik arról, hogy az eseménykezelő központ
az adatokhoz hozzáférjen.
(7) A biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a biztonsági esemény felszámolásához
szükséges intézkedéseket kidolgozza és haladéktalanul végrehajtja.
(8) Az eseménykezelő központ támogatja a biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót
a biztonsági esemény felszámolásához szükséges intézkedések kidolgozásában.
(9) A biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó az esemény felszámolását követően
felülvizsgálja a hálózati és információs rendszerei kockázatelemzésének, kockázatkezelésének teljeskörűségét,
végrehajtja a szükséges módosításokat.

6. Jogkövetkezmények alkalmazása
8. §

(1) A hatóság – határidő kitűzése mellett – felhívja az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó vezetőjét
a)
az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a biztonsági követelmény
megsértésének megszüntetésére,
b)
a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésére,
c)
az elvárt intézkedés megtételére.
(2) A hatóság azonnali intézkedések megtételére kötelezi az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót, ha
az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a megsértett biztonsági követelmény
súlyos biztonsági esemény bekövetkeztével fenyeget. Ezzel összefüggésben fegyelmi felelősség megállapítására
tehet javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója felé.
(3) A hatóság az Ekertv. 6/C. §-a alapján az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben
bírságot szabhat ki.
(4) A kiszabható bírság ötvenezer forinttól ötmillió forintig terjedhet, amelyet a hatóság határozatának véglegessé
válását követő nyolc napon belül kell befizetni (a továbbiakban: befizetés) a határozatban megjelölt, a hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.
(5) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „digitális bírság” szöveget, a határozat számát és
a bírságfizetésre kötelezett nevét.
(6) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható
bírságok összege, amely nem haladhatja meg az ötmillió forintos felső határt.

9. §

(1) A bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a bírság kiszabására okot
adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
(2) A bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a bírságot
kiszabó végleges határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

7. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2018. május 10-én lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1.

A

B

C

A jogszabálysértés megnevezése

A bírság legkisebb mértéke (Ft)

A bírság legnagyobb mértéke (Ft)

50 000

100 000

2.

regisztráció elmulasztása

3.

adatváltozás bejelentésének elmulasztása

50 000

500 000

4.

kockázatelemzés készítésének elmulasztása

200 000

500 000

5.

kockázatokkal arányos biztonsági intézkedések
bevezetésének és alkalmazásának elmulasztása

300 000

5 000 000

6.

kockázatelemzés és a szükséges biztonsági
intézkedések biztonsági eseményt követő
haladéktalan, egyéb esetben évente dokumentált
felülvizsgálatának elmulasztása, a felülvizsgálat
során feltárt hiányosságok alapján a szükséges
módosítások végrehajtásának elmulasztása

200 000

2 000 000

7.

biztonsági esemény bejelentésének elmulasztása

300 000

5 000 000

8.

hatóság végleges, végrehajtandó határozatában
foglalt kötelezésének nem teljesítése

400 000

5 000 000

A Kormány 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a)–d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), c), s) és t), pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és a 4. melléklet tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában és a 93. §
(2b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1b) bekezdés b) pontjában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése
a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet 1. számú mellékletének II. része)
„g) a mobilitási igazolás vonatkozásában a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása,
gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő
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beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
2. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 14. §
(3) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
130/A. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A gyámhivatal az idegenrendészeti hatóság megkeresésére a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben nyolc napon belül
gondoskodik eseti gyám kirendeléséről.”
5. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
136. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhivatal az idegenrendészeti hatóság megkeresésére a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben nyolc napon belül
gondoskodik eseti gondnok kirendeléséről.”

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy az eseti
gyámot a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. §
(7) bekezdésében meghatározott esetben.”

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 1. §-át követő alcím címe
helyébe a következő cím lép:

„Eljáró idegenrendészeti hatóságok”
8. §		
Az Szmvhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti
kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezést írásban, nyolc napon belül lehet az illetékes konzuli tisztviselőnél
előterjeszteni. A konzuli tisztviselő előtt személyesen megjelenő írástudatlan kérelmező fellebbezését a konzuli
tisztviselő jegyzőkönyvbe foglalja, és a kérelmező annak valamennyi oldalát kézjegyével látja el.”
9. §

(1) Az Szmvhr. 16/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a konzuli tisztviselő döntött, a döntés elleni fellebbezést három napon
belül lehet az illetékes konzuli tisztviselőnél előterjeszteni.
(2) A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter nyolc napon belül bírálja el.”
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(2) Az Szmvhr. 16/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fellebbezést a Rendőrség másodfokon eljáró szerve nyolc napon belül bírálja el.”
(3) Az Szmvhr. 16/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fellebbezést a Hivatal nyolc napon belül bírálja el.”
10. §		
Az Szmvhr. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró idegenrendészeti hatóságnak az EGT-állampolgár vagy a családtag visszairányítására vonatkozó
hatósági intézkedés, az idegenrendészeti kiutasítás elrendelése és végrehajtása, illetve a bírósági határozattal
elrendelt kiutasítás végrehajtása előtt vizsgálnia kell a Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását. Ennek
során az eljáró idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóságtól véleményt kér, amely a megkeresést soron
kívül teljesíti. A menekültügyi hatóság véleményétől az idegenrendészeti hatóság nem térhet el.”
11. §		
Az Szmvhr. a 73. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Eljárási szabályok
73/A. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az idegenrendészeti eljárásokban a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.)
Korm. rendelet VIII/A. fejezetét kell alkalmazni.”
12. §		
Az Szmvhr. 79/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek
módosításáról szóló 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit
a Módr2. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(4) E rendeletnek a végrehajtásra vonatkozó, a Módr2.-vel megállapított rendelkezéseit
a) a Módr2. hatálybalépésekor még el nem rendelt és
b) a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő
végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.
(5) Az e rendelet alapján a Módr2. hatálybalépése előtt kiadott jogerőssé vált hatósági döntéseket e rendelet
alkalmazásában véglegessé vált döntésnek kell tekinteni.”
13. §		
Az Szmvhr.
a)
2. §-ában a „közigazgatási hatósági” szövegrész helyébe az „idegenrendészeti” szöveg,
b)
18/C. § (1) bekezdés c) pontjában, 19. § (2) bekezdésében, 20. § (1a) bekezdésében, 21. §
(2) és (3) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 33/A. §-ában, 35. §
(3) bekezdésében, 43/A. §-ában, 43/B. §-ában, valamint 45. § (1) és (5) bekezdésében az „eljáró hatóság”
szövegrész helyébe az „eljáró idegenrendészeti hatóság” szöveg,
c)
18/C. § (1) bekezdés b) pontjában az „eljáró hatósággal” szövegrész helyébe az „eljáró idegenrendészeti
hatósággal” szöveg,
d)
18/C. § (2) bekezdés a) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé váltan” szöveg,
e)
43/A. §-ában a „lefoglalja” szövegrész helyébe a „zár alá veszi” szöveg,
f)
45. § (7) bekezdésében az „eljáró hatóság” szövegrészek helyébe az „eljáró idegenrendészeti hatóság” szöveg,
g)
66. § (2) bekezdésében a „közigazgatási végrehajtás” szövegrész helyébe a „Tv. végrehajtási” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az Szmvhr. 15. §-a.

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 16. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti
kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezést írásban, nyolc napon belül lehet az illetékes konzuli tisztviselőnél
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előterjeszteni. A konzuli tisztviselő előtt személyesen megjelenő írástudatlan kérelmező fellebbezését a konzuli
tisztviselő jegyzőkönyvbe foglalja, és a kérelmező annak valamennyi oldalát kézjegyével látja el.”
16. §

(1) A Harmvhr. 20/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a konzuli tisztviselő döntött, a döntés elleni fellebbezést három napon
belül lehet az illetékes konzuli tisztviselőnél előterjeszteni.
(2) A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter nyolc napon belül bírálja el.”
(2) A Harmvhr. 20/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fellebbezést a Rendőrség másodfokon eljáró szerve nyolc napon belül bírálja el.”
(3) A Harmvhr. 20/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fellebbezést a Hivatal nyolc napon belül bírálja el.”

17. §		
A Harmvhr. 29. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Tv. 13. § (4) bekezdésében meghatározott feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg, aki
a szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, magyar vagy angol nyelvű
fordítással ellátott nyilatkozattal igazolja.
(9) A (8) bekezdés szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) a kiskorú, a felügyeleti joggal rendelkező személy vagy személyek, illetve az esetleges kísérőnek a Tv. 94. §-a által
meghatározott természetes személyazonosító adatait,
b) a kiskorú utazásra jogosító okmányának számát,
c) az utazás célját, helyét, időtartamát, a ki-, illetve a visszautazás várható időpontját,
d) a felügyeleti joggal rendelkező személy vagy személyek akaratnyilvánítását arra vonatkozóan, hogy a kiskorú
harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodásához kifejezetten hozzájárul.”
18. §		
A Harmvhr. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A konzuli tisztviselő a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, valamint a mobilitásra vonatokozó
kérelmet és értesítést a kérelem vagy értesítés benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti a harmadik
országbeli állampolgár jövőbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak.”
19. §		
A Harmvhr. a következő 47/A–47/E. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) A harmadik országbeli állampolgár az álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedély
iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elő a külön jogszabály által
e célra rendszeresített formanyomtatványon, a kutatási vagy tanulmányi célú tartózkodási engedélye érvényességi
idejének lejártát megelőző tizenöt nappal.
(2) A Tv. 22/C. §-a szerinti tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek mellékelnie kell:
a) egy darab arcfényképet,
b) a Tv. 13. § (1) bekezdés a), f ), g) és h)–i) pontjában foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat,
c) hitelt érdemlő igazolást arra vonatkozóan, hogy állást keres vagy vállalkozást indít Magyarországon, valamint
d) a harmadik országbeli állampolgár nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e
a Tv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt igazolásnak minősül különösen:
a) az illetékes állami foglalkoztatási szervnél szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vételről kiállított igazolás,
b) valamely Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság cégszerűen aláírt igazolása, amely szerint a harmadik
országbeli állampolgár tényleges foglalkoztatását a kérelem benyújtását követő három hónapon belül megkezdi,
c) a cégbíróság által érkeztetett cég bejegyzése iránti kérelem, amelyben a harmadik országbeli állampolgár
ügyvezetőként vagy a cég képviseletére jogosult tagként kerül feltüntetésre.
(4) Ha a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb
tanúsítvány, illetve a kutató szervezet által a kutatási tevékenység befejezéséről kiállított igazolás nem áll a harmadik
országbeli állampolgár rendelkezésére a kérelem előterjesztésekor, az idegenrendészeti hatóság ezen irat pótlására
– legalább húsz napos határidő tűzésével – felhívja a harmadik országbeli állampolgárt.
47/B. § (1) A harmadik országbeli állampolgár a hallgatói mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmét a jövőbeni
szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve
állampolgársága szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél terjesztheti elő külön jogszabály által e célra
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rendszeresített formanyomtatványon az első tagállam által kiadott tanulmányi célú tartózkodási engedélyének
érvényességi ideje alatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti
okmányát és az első tagállam által kiállított érvényes tanulmányi célú tartózkodási engedélyét.
(3) A harmadik országbeli állampolgár a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmét
a jövőbeni szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye,
illetve állampolgársága szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél terjesztheti elő a külön jogszabály által
e célra rendszeresített formanyomtatványon az első tagállam által kiadott kutatási célú tartózkodási engedélyének
érvényességi ideje alatt.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti
okmányát és az első tagállam által kiállított érvényes kutatási tartózkodási engedélyét.
47/C. § (1) A harmadik országbeli állampolgár a hallgatói mobilitási értesítést a jövőbeni szálláshelye szerint
illetékes regionális igazgatóságon vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága
szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél nyújthatja be a külön jogszabály által e célra rendszeresített
formanyomtatványon az első tagállam által kiadott tanulmányi célú tartózkodási engedélyének érvényességi ideje
alatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés benyújtáskor a harmadik országbeli állampolgárnak be kell mutatnia érvényes
úti okmányát és az első tagállam által kiállított érvényes tanulmányi célú tartózkodási engedélyét.
(3) A regionális igazgatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés elfogadásáról e rendelet IV. melléklete szerinti hallgatói
mobilitási igazolást állít ki.
(4) A harmadik országbeli állampolgár a kutatói rövid távú mobilitási értesítést a jövőbeni szálláshelye szerint
illetékes regionális igazgatóságon, vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága
szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél nyújthatja be a külön jogszabály által e célra rendszeresített
formanyomtatványon az első tagállam által kiadott kutatási célú tartózkodási engedélyének érvényességi ideje alatt.
(5) A (4) bekezdés szerinti értesítés benyújtáskor a harmadik országbeli állampolgárnak be kell mutatnia érvényes
úti okmányát és az első tagállam által kiállított érvényes kutatási célú tartózkodási engedélyét.
(6) A regionális igazgatóság a (4) bekezdés szerinti értesítés elfogadásáról e rendelet IV. melléklete szerinti kutatói
rövid távú mobilitási igazolást állít ki.
47/D. § (1) A kutatói rövid távú mobilitási értesítést előterjesztő harmadik országbeli állampolgár kutató első
tagállam által családtagi jogállására tekintettel kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező családtagja
a kutatói rövid távú mobilitási értesítését a jövőbeni szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon,
vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működő konzuli
tisztviselőnél nyújthatja be a külön jogszabály által e célra rendszeresített formanyomtatványon az első tagállam
által családtagi jogállására tekintettel kiállított tartózkodási engedélyének érvényességi ideje alatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés benyújtáskor a harmadik országbeli családtagnak be kell mutatnia az első
tagállam által kiállított érvényes tartózkodási engedélyét.
(3) A regionális igazgatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés elfogadásáról e rendelet IV. melléklete szerinti kutatói
rövid távú mobilitási igazolást állít ki.
(4) A kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli
állampolgár kutató első tagállam által családtagi jogállására tekintettel kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkező családtagja a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmét a jövőbeni
szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve
állampolgársága szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél nyújthatja be a külön jogszabály által e célra
rendszeresített formanyomtatványon az első tagállam által családtagi jogállására tekintettel kiállított tartózkodási
engedélyének érvényességi ideje alatt.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelem benyújtáskor a harmadik országbeli családtagnak be kell mutatnia az első
tagállam által kiállított érvényes tartózkodási engedélyét.
47/E. § (1) A regionális igazgatóság az általa a Tv. 21/A. § (5) bekezdése, illetve 22/A. § (3) vagy (6) bekezdése szerint
emelt kifogásról az értesítést előterjesztő harmadik országbeli állampolgár tájékoztatásával egyidejűleg írásban
tájékoztatja az e § szerinti nemzeti kapcsolattartó pontot.
(2) A Tv. 21/A. §-a, 22/A–22/B. §-a, 41/A. §-a, 45. § (8c) bekezdése és a 47/B–47/D. §-a szerinti, a kutatók és
családtagjaik, valamint a hallgatók Európai Unión belüli mobilitásának engedélyezésére, illetve igazolására
vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban az érintett tagállamok illetékes hatóságainak tájékoztatását és az ilyen
ügyekben történő együttműködést nemzeti kapcsolattartóként a Hivatal végzi.
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(3) A nemzeti kapcsolattartó pont a mobilitási értesítésekkel szemben emelt kifogásról az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatását követően írásban, elektronikus úton, haladéktalanul értesíti a tartózkodási engedélyt kiadó tagállam
nemzeti kapcsolattartó pontját, illetve továbbítja az ilyen kifogást emelő tagállam nemzeti kapcsolattartójától erre
vonatkozóan kapott értesítést a tartózkodási engedélyt kiadó regionális igazgatóságnak.”
20. §

(1) A Harmvhr. 49. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Tizenöt napon belül kell elbírálni a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha
tartózkodásának célja)
„d) álláskeresés vagy vállalkozásindítás.”
(2) A Harmvhr. 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Tizenöt napon belül kell elbírálni
a) a harmadik országbeli állampolgár hallgatói mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmét,
b) a harmadik országbeli állampolgár kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmét,
c) a harmadik országbeli állampolgár családtag kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmét.”

21. §		
A Harmvhr. a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § A harmadik országbeli állampolgár az érvénytelen tartózkodási engedély okmányát – az érvénytelenségre
okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles leadni az okmányt kiállító hatóságnak.”
22. §

(1) A Harmvhr. 60. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tv. 21. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott díjfizetési kötelezettségnek való megfelelést a harmadik
országbeli állampolgár a fogadó intézmény által kiállított igazolással igazolhatja.
(5) A regionális igazgatóság a tanulmányok folytatása céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet 2. pontja
szerinti formában és adattartalommal állítja ki. A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély okmány hátoldali
„Megjegyzések” rovatába a következő adatokat tünteti fel: „Tanulmányokat folytat [oktatási intézmény rövidített
neve]-nál/nél/Entitled to study at [short name of institution for education]”.
(6) Ha a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgár részére kerül
kiállításra, aki magyar állami ösztöndíj vagy az oktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi
támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon, a regionális igazgatóság a tanulmányok folytatása
céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal állítja
ki, és a tartózkodási engedély okmány hátoldali „Megjegyzések” rovatába a következő adatokat tünteti fel:
„Tanulmányokat folytat [oktatási intézmény rövidített neve]-nál/nél [az ösztöndíjprogram rövidített neve] ösztöndíj
keretében/Entitled to study at [short name of institution for education] part of [short name of scholarship]”.”
(2) A Harmvhr. a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § (1) A harmadik országbeli állampolgárnak a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély
meghosszabbítása iránti kérelméhez csatolnia kell az oktatási intézmény által kiállított igazolást a tanulmányi
előrehaladásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az adott felsőoktatási képzés – a jogszabályok,
valamint a képzési és kimeneti követelmények alapján – hány féléves, a külföldi hány aktív félévvel rendelkezik
az adott képzésen, és melyek ezek a félévek.
(3) A Tv. 18/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenőrzésére az idegenrendészeti hatóság megkeresheti
a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervet. A megkeresett szerv tájékoztatást nyújt arról, hogy
a harmadik országbeli állampolgár a tanulmányaiban hol tart.”

23. §		
A Harmvhr. a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) Ha a beutazás és tartózkodás célja gyakornoki tevékenység, a harmadik országbeli állampolgár a Tv. 13. §
(1) bekezdés d) pontjában, valamint a 22/D. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását az alábbiakkal
igazolhatja:
a) külön törvényben jóváhagyott fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződéssel, és
b) felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel vagy felsőoktatási intézmény által kiállított aktív hallgatói jogviszonyt
igazoló igazolásával, és
c) nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy idegen nyelven végzett tanulmányokat tanúsító
bizonyítvánnyal, oklevéllel vagy más hitelt érdemlő módon.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakornoki szerződésnek tartalmaznia kell
a) a képzési program leírását, ezen belül az oktatási célt vagy a képzési elemeket,
b) a gyakorlati program időtartamát,
c) a gyakornok kihelyezésére és a szakmai gyakorlat felügyeletére vonatkozó feltételeket,
d) a gyakorlati óraszámot,
e) a gyakornok és a fogadó szervezet közötti jogviszonyt, valamint
f ) azt, hogy a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén való tartózkodásának
teljes idejére felelősséget vállal a harmadik országbeli állampolgárért, különösen a megélhetési és szállásköltségek
tekintetében.
(3) A regionális igazgatóság a gyakornoki tevékenység céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet
2. pontja szerinti formában és adattartalommal állítja ki. A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély okmány
hátoldali „Megjegyzések” rovatába a következő adatokat tünteti fel: „Gyakornok [munkáltató neve]-nál/nél/Entitled
to training at [name of company]”.”
24. §

(1) A Harmvhr. 72/H. § (3a) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban,
ha a harmadik országbeli állampolgár]
„j) Magyarországgal szomszédos harmadik ország állampolgára, és lakóhelye ebben a szomszédos harmadik
országban van, és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik,
ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.”
(2) A Harmvhr. 72/H. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott szervek szakhatósági eljárására a Tv. 87/A. § (4) bekezdése nem
alkalmazható.”

25. §		
A Harmvhr. 93. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1d) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése, valamint a 104. § (5) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély
iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet
a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon annál a konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely
a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.”
26. §		
A Harmvhr. 115. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tv. 43. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában meghatározott okból a szabálysértési hatóság, a helyszíni bírság
kiszabására jogosult szerv, illetve a vámigazgatási bírság kiszabására jogosult szerv pénzbírságot kiszabó
határozata véglegessé válásától, valamint a bíróság pénzbírságot kiszabó határozata jogerőre emelkedésétől, illetve
a helyszíni bírság kiszabásától számított negyvenhatodik naptól a 114. § (3) bekezdés d) pontja szerinti regionális
igazgatóságnak javaslatot tehet önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére.
(2) A szabálysértési hatóság, a bíróság, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv, illetve a vámigazgatási bírság
kiszabására jogosult szerv az (1) bekezdés szerinti megkeresésében közli a regionális igazgatósággal a bírságot
meg nem fizető harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, nem
magyarországi lakóhelyét, a szabálysértési hatóság, a bíróság, a helyszíni bírságot vagy a vámigazgatási bírságot
kiszabó szerv megnevezését, a szabálysértési határozat számát és a jogerőre emelkedésének vagy véglegessé
válásának napját, a helyszíni bírság ügyszámát, a vámigazgatási bírságot kiszabó határozat számát és véglegessé
válásának napját, a számlaszámot, a kiszabott pénzbírság, a helyszíni bírság, illetve a vámigazgatási bírság összegét.”
27. §

(1) A Harmvhr. 121/C. §-át követő alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtása és a büntetés-végrehajtási intézetből szabaduló
ügyfelekkel szembeni eljárás”
(2) A Harmvhr. 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„122. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet a szabadságvesztés-büntetést töltő harmadik országbeli állampolgár
kiutasításának végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása érdekében a várható szabadulást hat hónappal
megelőzően értesíti a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot.
(2) A büntetés-végrehajtási intézet az (1) bekezdésben meghatározottak mellett, az egyéb jogcímen fogvatartott
harmadik országbeli állampolgár szabadulásáról a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerint illetékes
idegenrendészeti hatóságot soron kívül, elektronikus úton értesíti.
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(3) A bíróság, illetve – szabadságvesztés-büntetés végrehajtásából szabadult harmadik országbeli állampolgár
esetén – a büntetés-végrehajtási intézet a Tv. 49. § (2) bekezdése szerinti értesítést a bíróság, illetve a büntetésvégrehajtási intézet székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak, soron kívül, elektronikus úton,
az idegenrendészeti hatóság eljárásának érdekében továbbítja.
(4) A regionális igazgatóság végzésében meghatározza az önkéntes távozásra nyitva álló határnapot és azt
az országot, ahová a kiutasítás végrehajtása történik.
(5) A regionális igazgatóság intézkedik
a) a beutazási és tartózkodási tilalom nyilvántartásba vétele,
b) a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra jogosító engedélyének visszavonása
iránt.”
28. §		
A Harmvhr. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„125. § A Tv. 53. § (1) bekezdése alapján az arcképmás és ujjnyomat adatokat a regionális igazgatóság, illetve
a Rendőrség rögzíti. A regionális igazgatóság írásbeli felkérésére az ujjnyomat rögzítését a Rendőrség hajtja végre,
ha a harmadik országbeli állampolgár az ujjnyomatvételtűrési kötelezettségének önként nem hajlandó eleget tenni.”
29. §		
A Harmvhr. a következő VIII/A. fejezettel egészül ki:

„VIII/A. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
169/A. § (1) A kiskorú idézésében a kiskorú korára, érettségére figyelemmel, számára érthető módon tájékoztatást
kell adni az idézés tartalmáról.
(2) A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy idézésében, valamint annak az idézésében, aki
szellemi vagy egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megadásának a jelentőségét,
korára, érettségére, szellemi és egyéb állapotára figyelemmel, számára érthető módon tájékoztatást kell adni
az idézés tartalmáról.
169/B. § A kiskorú meghallgatásának megfelelő légkörben, a kiskorú számára érthető módon kell megtörténnie.
A meghallgatás kezdetén a kiskorútól – a korára és érettségére tekintettel – meg kell kérdezni a nevét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, majd tájékoztatni kell arról, hogy a meghallgatás során a valóságnak
megfelelő nyilatkozatokat kell tenni, és arról, hogy a nyilatkozattételt, illetve az egyes kérdésekre a válaszadást
megtagadhatja. Ha a gyámhatóság a kiskorú részére eseti gondnokot vagy eseti gyámot rendelt, tájékoztatást ad
a kiskorúnak az eseti gondnok vagy az eseti gyám eljárásban betöltött szerepéről, jogairól, kötelezettségeiről.
A tájékoztatásokat és figyelmeztetéseket a kiskorú korára és érettségére figyelemmel, számára érthető módon kell
közölni.
169/C. § (1) A tanú meghallgatása során a személyazonosságának megállapítására, valamint az ügyféllel
fennálló viszonyára, elfogultságára vonatkozó kérdésekre akkor is köteles válaszolni, ha a tanú a vallomástételt
megtagadhatja.
(2) A tanú az idegenrendészeti eljárás során köteles a regionális igazgatósággal együttműködni, erre őt szóban vagy
írásban figyelmeztetni kell, egyidejűleg rögzítve a figyelmeztetés tudomásulvételét.
(3) A tanú meghallgatás során mobiltelefon, tablet és egyéb kép- és hangfelvétel rögzítésére, illetve adat
továbbítására alkalmas eszköz a tanú, a tolmács, a törvényes képviselő és a meghatalmazott képviselő által nem
használható.
(4) A meghallgatási jegyzőkönyvet és annak valamennyi oldalát a tanúnak, tolmács, törvényes képviselő vagy
meghatalmazott képviselő jelenléte esetén valamennyi, az eljárási cselekménynél jelenlévőnek alá kell írnia.
(5) Ha a meghallgatási jegyzőkönyvet az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője nem hajlandó aláírni, akkor ennek
tényét a meghallgatási jegyzőkönyv valamennyi oldalán két tanú aláírásával rögzíteni kell.
169/D. § (1) A zár alá vett dologban tárolt adatokhoz történő hozzáférés, valamint az adatok adathordozó lemezre
történő mentése érdekében az idegenrendészeti hatóság – ha az eljárás lefolytatásához szükséges adatok
megszerzése a saját szervezetén belül nem oldható meg – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot keresi meg szakértői
támogatás nyújtása érdekében.
(2) A kinyert adatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat elektronikus formában az idegenrendészeti hatóságnak
átadja. Az idegenrendészeti hatóság az adatokat adathordozó lemezen azonosítható módon elzártan kezeli.
(3) Az idegenrendészeti hatóság a zár alá vételt a zár alá vett dolog visszaérkezését követően azonnal, de legkésőbb
három munkanapon belül megszünteti.
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(4) Az idegenrendészeti hatóság az adatokat tartalmazó adathordozó lemezt a harmadik országbeli állampolgár
személyazonosságának megállapítását követően haladéktalanul megsemmisíti.
169/E. § A kérelem díját – külön jogszabályban eltérő rendelkezése hiányában –
a) elektronikus fizetési eszköz útján vagy
b) banki befizetés útján
kell leróni.
169/F. § (1) A kérelmező vagy annak képviselője a kérelem benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy
elektronikus úton csatolhatja a kérelméhez.
(2) A kérelmező kivételes méltánylást érdemlő esetben a csatolandó iratokat az eljáró idegenrendészeti hatóságnál
személyesen is benyújthatja.
(3) A kérelmező részére a tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti.
(4) A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen átveheti, ha
igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a tartózkodási engedély okmányt a kézbesítésére megjelölt címen
átvegye.”
30. §		
A Harmvhr. 181/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatok,
az országos ellenőrző-hitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatok
ellátására az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert jelöli ki.”
31. §		
A Harmvhr. 182/A. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek
módosításáról szóló 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr2.) megállapított rendelkezéseit
a Módkr2. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(6) E rendeletnek a végrehajtásra vonatkozó, a Módkr2.-vel megállapított rendelkezéseit
a) a Módkr2. hatálybalépésekor még el nem rendelt és
b) a Módkr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő
végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.
(7) Az e rendelet alapján a Módkr2. hatálybalépése előtt kiadott jogerőssé vált hatósági döntéseket e rendelet
alkalmazásában véglegessé vált döntésnek kell tekinteni.”
32. §		
A Harmvhr. 183. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt –
a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)
„s) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
33. §

(1) A Harmvhr. II. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Harmvhr. a 3. melléklet szerinti IV. melléklettel egészül ki.

34. §		
A Harmvhr.
a)
2. § (3) bekezdésében az „a Hivatal állampolgársági feladatokat ellátó szerve” szövegrész helyébe
az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv” szöveg,
b)
28/C. § (4) bekezdés a) pontjában, 43. § b) pontjában, 53. § b) pontjában, 101. § b) pontjában, 106. §
b) pontjában és 110. § b) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé váltan” szöveg,
c)
33. § (5) bekezdésében a „Tv. 88. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Tv. 86/J. § (4) bekezdésében”
szöveg,
d)
59. § (2) bekezdés a) pontjában a „személyt foglalkoztat” szövegrész helyébe a „személyt ténylegesen
foglalkoztat” szöveg,
e)
72/H. § (4a) bekezdésében a „Tv. 88. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tv. 86/J. § (4) bekezdése” szöveg,
f)
102. § (1) bekezdésében és 109. §-ában a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg,
g)
94. § (1) bekezdés a) pontjában, 95/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 111. § (1) bekezdésében, 121. §-ában és
158. § (8) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
h)
116. §-ában a „Jogerős” szövegrész helyébe a „Véglegessé vált” szöveg,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
lép.

121/B. § (1) bekezdésében és 121/C. §-ában a „kérelmező visszaadását” szövegrész helyébe a „kérelmező Tv.
48/A. §-a szerinti visszaadását” szöveg,
121/C. §-ában a „lefoglalását” szövegrész helyébe a „zár alá vételét” szöveg,
123. § (2) bekezdésében a „közigazgatási végrehajtás” szövegrész helyébe a „Tv. végrehajtási” szöveg,
146. § (3) bekezdésében a „lefoglalja” szövegrész helyébe a „zár alá veszi” szöveg,
151. § (1) bekezdésében a „munkáltató székhelye” szövegrész helyébe a „munkavégzés helye” szöveg,
160. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg

35. §		
Hatályát veszti a Harmvhr.
a)
26. §-a,
b)
49. § (1) bekezdése, valamint
c)
183. § (1) bekezdés h) és i) pontja.

6. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint
a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 4. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. kutató: olyan harmadik országbeli állampolgár, aki olyan doktori fokozattal vagy olyan megfelelő felsőfokú
képesítéssel rendelkezik, amely az adott harmadik országbeli állampolgárt doktori képzésben történő részvételre
jogosítja fel, és akit valamely akkreditált kutatószervezet kiválasztott egy olyan kutatási program megvalósítására,
amelyhez a fenti képesítés általában szükséges, és aki valamely tagállam területére beutazott és ott tartózkodik;”
37. §

(1) A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal akkreditálja
a) azt a költségvetési szervet, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményt, amelynek alaptevékenysége a tudományos kutatás vagy a kutatás-fejlesztés és a (3) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot tesz,
b) azt az a) pontba nem tartozó, kutatásfejlesztési tevékenységet végző polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti gazdálkodó szervezetet, amely a (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot tesz,
és igazolja, hogy az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző három pénzügyi év valamelyikére vonatkozóan
ba) a működési költségeinek legalább tíz százalékát kutatás-fejlesztésre fordította, vagy
bb) a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazotti létszám legalább tíz százalékát foglalkoztatja kutatásfejlesztés tevékenységi körében.”
(2) A Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kérelmező kutatószervezetnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kutatónak az engedélyezett
tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén – ha a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem
rendelkezik – megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket.”

38. §		
A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogadási megállapodásnak tartalmaznia kell:)
„b) tájékoztatást a kutató által a mobilitás keretében egy vagy több tagállamba tervezett beutazásról, ha
az a fogadási megállapodás megkötésének időpontjában ismert,”
39. §		
A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes
szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”
40. §		
A Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Metvhr.) II. fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Hatósági igazolvány
11/C. § A menekültügyi hatóság a Tv. 83/A. § (10) bekezdése szerint a következő hatósági igazolványokat állíthatja ki:
a) az elismerését kérő, valamint a befogadott részére humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély,
b) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány,
c) a menekült Genfi Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmánya,
d) az oltalmazott úti okmánya,
e) a menedékes úti okmánya,
f ) a menekült, oltalmazott és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya, továbbá
g) a menedékes áttelepülése céljából kiállított okmány.”
42. §		
A Metvhr. „A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás” alcíme a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés során figyelembe kell venni az elismerést kérő személy
nyilvántartott nemétől eltérő nemi identitását.”
43. §		
A Metvhr. 36/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az őrizet végrehajtására szolgáló létesítményben az elhelyezés során figyelembe kell venni az elismerését kérő
nyilvántartott nemétől eltérő nemi identitását.”
44. §		
A Metvhr. „A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és
támogatások igénybevételének általános feltételei” alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § Az ellátások és támogatások megítélésére irányuló eljárásban a más hatóságok által ezen eljárásban történő
felhasználás céljára kiállított hatósági bizonyítványokat az eljárás irataihoz eredetben kell csatolni.”
45. §		
A Metvhr. „Befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás” alcíme a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés során figyelembe kell venni a menekült, oltalmazott és
a befogadott személy nyilvántartott nemétől eltérő nemi identitását.”
46. §		
A Metvhr. V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„A személyes költségmentesség engedélyezése a Tv. által szabályozott eljárásokban
61. § (1) A menekültügyi hatóság a menedékjogot élvező személy kérelmére teljes vagy részleges
költségmentességét engedélyezhet.
(2) A részleges költségmentesség a menedékjogot élvező személyt valamely eljárási költségfajta vagy az eljárási
költségek meghatározott százalékának viselése alól mentesíti.
(3) A menedékjogot élvező személynek a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelméhez csatolnia
kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a 30 napnál nem régebbi munkáltatói
jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi
nyugdíjszelvényt vagy a nyugdíj fizetési számlára történő utalása esetén az utolsó havi fizetési számlakivonatot.
(4) Ha a menedékjogot élvező személynek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak
munkajövedelemnek nem minősülő jövedelme van, akkor a menedékjogot élvező személy az ezen jövedelmekről
szóló postai szelvényt, fizetési számlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, vagy egyéb, a jövedelem igazolására
alkalmas dokumentumot csatol a kérelméhez.
(5) Ha a menedékjogot élvező személynek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak
nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor a menedékjogot élvező személy
a kérelmében erről nyilatkozik.
(6) A menedékjogot élvező személy a kérelmében a jövedelemigazoláson túl további olyan körülményeket jelölhet
meg, amelyek alapján a menekültügyi hatóság költségmentességben részesítheti.
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61/A. § (1) Költségmentességet kell engedélyezni, ha a menedékjogot élvező személy
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
b) az Európai Gazdasági Térség országaiban ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan
tulajdonával rendelkezik.
(2) A költségmentesség engedélyezése szempontjából az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel esetében
figyelmen kívül kell hagyni az ötven százalékos tulajdoni hányadot el nem érő, és a kétmillió forint becsült forgalmi
értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében.
61/B. § (1) Különösen indokolt esetben költségmentességet vagy részleges költségmentességet lehet engedélyezni,
ha a menedékjogot élvező személy
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és
b) az Európai Gazdasági Térség országaiban ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan
tulajdonával rendelkezik, vagy
c) ha a menedékjogot élvező személy különös méltánylást érdemlő körülményeinek figyelembevételével
a menekültügyi hatóság megállapítja, hogy a menedékjogot élvező személy és az általa eltartottak létfenntartása
veszélyeztetett.
(2) A részleges költségmentesség engedélyezése szempontjából az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel
esetében figyelmen kívül kell hagyni a hárommillió forint becsült forgalmi értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni
részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében.
(3) Az ingatlantulajdonra, a tulajdoni részesedésre és az ingatlan becsült forgalmi értékére vonatkozóan
– elsősorban – a menedékjogot élvező személy nyilatkozata az irányadó.
61/C. § (1) A költségmentességben részesülő, menedékjogot élvező személy köteles a költségmentesség
alapjául szolgáló feltételekben beálló változást annak bekövetkezésétől számított öt napon belül a hatóságnak
bejelenteni. Ha a hatóság a bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy a menedékjogot élvező személy jövedelmi
és vagyoni helyzetében a 61. §-ban és a 61/A. §-ban foglaltakra figyelemmel változás állt be, a költségmentességet
engedélyező végzését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja, és az azt követő eljárási cselekmények
tekintetében dönt az eljárási költség megelőlegezéséről és viseléséről.
(2) Ha a menedékjogot élvező személy az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,
a költségmentességet engedélyező végzés módosítása vagy visszavonása tárgyában hozott végzésben a hatóság
minden esetben rendelkezik a változás bekövetkezésétől felmerült eljárási költség előlegezéséről és viseléséről.
Ebben az esetben a hatóság az eljárási bírság kiszabásáról az e bekezdés szerinti végzésében is dönthet.
A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezményeiről a hatóság az ügyfelet a költségmentességet engedélyező
végzésében tájékoztatja.
(3) Ha a hatóság megállapítja, hogy a menedékjogot élvező személy a költségmentesség iránti kérelemben
rosszhiszeműen valótlan adatot szolgáltatott, vagy a hatóságot más módon megtévesztette, a hatóság
a költségmentességet engedélyező végzését az eljárás megindulására visszamenő hatállyal visszavonja vagy
módosítja, és ugyanilyen hatállyal dönt az eljárás során eddig felmerült eljárási költség előlegezéséről és viseléséről.
Ebben az esetben a hatóság az eljárási bírság kiszabásáról az e bekezdés szerinti végzésében is dönthet.”
47. §

(1) A Metvhr. 66. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az eljárás lefolytatását nem akadályozza, a tolmács kiválasztása során figyelembe kell venni az elismerését
kérő és a tolmács származási országa, illetve kulturális háttere tekintetében felmerülő, a kérelmező által
a menekültügyi hatóság részére jelzett esetleges ellentéteket.”
(2) A Metvhr. 66. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az eljárás lefolytatását nem akadályozza, az elismerését kérő nyilvántartott nemétől eltérő nemi identitására
hivatkozva kérheti, hogy az eljárás során az általa megjelölt nemű ügyintéző és tolmács működjön közre.”

48. §		
A Metvhr. 74. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kiskorú menedékkérő meghallgatásának a gyermek életkorának és érettségének megfelelően, számára
érthető módon, a nemi és kulturális sajátosságok figyelembevételével kell történnie.
(1b) Ha a kiskorú ismételt meghallgatására van szükség, a meghallgatást lehetőleg ugyanannak a személynek kell
elvégeznie.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 213. szám

33965

(1c) Tizennégy év alatti gyermek meghallgatását lehetőleg gyermekbarát meghallgatóhelyen kell elvégezni.
(1d) A kiskorú meghallgatását végző személynek rendelkeznie kell a kiskorú meghallgatásához szükséges
ismeretekkel.”
49. §		
A Metvhr. 99/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseményen való részvétel ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében
foglaltak betartása érdekében az elismerését kérő kíséretét a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége vagy
– a menekültügyi hatóság vagy a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége megkeresésére – az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.”
50. §		
A Metvhr. 99/J. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elismerését kérőnek a járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre történő szállítását,
valamint az ennek időtartama alatt történő kísérését – a menekültügyi hatóság vagy a tranzitzóna ellátásért felelős
szervezeti egysége megkeresésére – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv végzi.
(2) Ha az elismerését kérő fekvőbeteg-intézeti ellátásra szorul,
a) a sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság – az állami mentőszolgálat útján –
gondoskodik, amely esetben a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége, vagy – a menekültügyi hatóság
vagy a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége megkeresésére – az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv biztosítja a kísérést,
b) a nem sürgősségi ellátás céljából történő szállításról – indokolt esetben az állami mentőszolgálat útján –
a menekültügyi hatóság vagy – a menekültügyi hatóság vagy a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége
megkeresésére – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik.
(3) A fekvőbeteg-intézeti ellátás ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében
az elismerését kérő
a) kíséretét a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége,
b) szükség szerinti őrzését a menekültügyi hatóság vagy a tranzitzóna ellátásért felelős szervezeti egysége
megkeresésére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
biztosítja.”
51. §		
A Metvhr. 114. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek
módosításáról szóló 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr3.) megállapított rendelkezéseit
a Módkr3. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”
52. §		
A Metvhr. 117. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusoknak történő
megfelelést szolgálja:)
„o) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i
2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
53. §		
A Metvhr.
a)
28. § (4) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg,
b)
28. § (4) és (6) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg,
c)
28. § (5) bekezdésében az „az OEP-hez” szövegrész helyébe az „a NEAK-hoz” szöveg,
d)
38. § (3) bekezdésében, 86. §-ában, 95. §-ában, 3. melléklet A) pont c) alpontjában a „jogerős” szövegrész
helyébe a „végleges” szöveg,
e)
41. § (1) bekezdésében a „jogerős határozat keltétől” szövegrész helyébe a „végleges döntés közlésétől”
szöveg,
f)
44. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg
lép.
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8. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
54. §		
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)–(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]
„11. annak a befogadottnak a befogadó állomáson kívüli munkavégzéséhez, akinek a magyarországi
foglalkoztatását a menekültügyi hatóság humanitárius szempontból támogatja,”
55. §		
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„26. olyan harmadik országbeli állampolgárnak a miniszter közleményében meghatározott foglalkozásokban
történő magyarországi foglalkoztatásához – ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is –,
aki Magyarországgal szomszédos harmadik ország állampolgára, és lakóhelye ebben a szomszédos harmadik
országban van,”
56. §		
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az összevont engedélyezésre vonatkozó szakhatósági eljárásban a Harmtv. 87/A. § (4) bekezdése nem
alkalmazható.”

57. §		
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„b) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)
58. §		
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a)
2. § 21. pontjában a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pont ca) alpontjában” szöveg,
b)
2. § 24. pontjában a „g) pontjában” szövegrész helyébe a „g) pont ga) alpontjában” szöveg,
c)
2. § 25. pontjában a „h) pontjában” szövegrész helyébe a „h) pont ha) alpontjában” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések
59. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
60. §		
Ez a rendelet
a)
a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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b)

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez
1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. része
a következő 26. ponttal egészül ki:
„26. mobilitási igazolás.”

2. melléklet a 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

Vízum
1. Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK
tanácsi rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben és a vízumok egységes formátumának
meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1370
rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.
2. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási
engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április
18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:
a)
a kishatárforgalmi engedély/local border traffic permit
b)
a tartózkodási engedély/residence permit
c)
humanitárius célú tartózkodási engedély/residence permit granted on humanitarian grounds
d)
a bevándorlási engedély/immigration permit
e)
a letelepedési engedély/permanent residence permit
f)
az ideiglenes letelepedési engedély/interim permanent residence permit
g)
a nemzeti letelepedési engedély/national permanent residence permit
h)
az EK letelepedési engedély/EC permanent residence permit
i)
az EU Kék Kártya/EU Blue Card
j)
hallgatói mobilitási tartózkodási engedély/student mobility residence permit
k)
kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély/researcher long term mobility residence permit
Az okmány formátuma: ID-1-es Kártya, amely tároló elemet tartalmaz.
Megjegyzés:
a)
Az EK letelepedési engedély esetén: „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK / long-term
resident-EC”,
b)
A korábban EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélye esetén:
„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK / long-term resident-EC, korábban az EU Kék Kártya
birtokosa / Former EU Blue Card holder”,
c)
Az EU Kék Kártya első kiadástól számított első két évben: „munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két
évig korlátozott / access to labour market is restricted for 2 years period”,
d)
A szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély esetén: „szezonális munkavállalás/seasonal working”,
e)
A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén: „vállalaton belül áthelyezett személy / ICT”,
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f)
g)
h)
i)

j)

A hosszú távú mobilitási engedély esetén: „hosszú távú mobilitási engedély / mobile ICT”,
Az álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedély esetén: „álláskeresési és vállalkozásindítás /
job-searching or entrepreneurship”,
A kutató részére kiadott kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély esetén: „kutatói hosszú távú
mobilitási tartózkodási engedély / long term mobility residence permit for researcher”,
A kutató családtagja részére kiadott kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély esetén: „családtag
kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedélye / long term mobility residence permit for researcher’s
family member”,
Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély esetén: „hallgatói mobilitási tartózkodási engedély / student
mobility residence permit””

3. melléklet a 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„IV. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

I. Rövid távú mobilitási igazolás/short term mobility certificate
A) A kutató részére kiadható kutatói rövid távú mobilitási igazolás az alábbi adattartalommal kerül kiállításra:
1.
az okmányazonosító (elnevezése, száma)/document identification;
2.
név – családi és utónév (nevek) –/name;
3.
születési helye (település, ország)/place of birth;
4.
születési ideje/date of birth;
5.
neme/sex;
6.
állampolgársága/nationality;
7.
fényképe/photo;
8.
a magyarországi szálláshelye/address in Hungary;
9.
érvényességi ideje/validity;
10.
a kiállító hatóság bélyegzője, aláírása/issuing authority;
11.
a kiállítás helye, ideje/issued at;
12.
hátoldalon kiegészítő információ:
Megjegyzések/remarks: kutatói rövid távú mobilitási igazolás/short term researcher mobility certificate
Kutatásra jogosult/entitled to research: (-nál/nél)
Az okmány megnevezése: mobilitási igazolás/mobility certificate
Az okmány formátuma: ID-2 kártya
B) A kutató családtagja részére kiadható kutatói rövid távú mobilitási igazolás az alábbi adattartalommal kerül
kiállításra:
1.
az okmányazonosító (elnevezése, száma)/document identification;
2.
név – családi és utónév (nevek) –/name;
3.
születési helye (település, ország)/place of birth;
4.
születési ideje/date of birth;
5.
neme/sex;
6.
állampolgársága/nationality;
7.
fényképe/photo;
8.
a magyarországi szálláshelye/address in Hungary;
9.
a kutató / researcher
9a.
neve/name,
9b.
születési dátum/date of birth,
9c.
neme/sex,
9d.
állampolgársága/nationality;
10.
érvényességi ideje/validity;
11.
a kiállító hatóság bélyegzője, aláírása/issuing authority;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 213. szám

12.
13.

33969

a kiállítás helye, ideje/issued at;
hátoldalon kiegészítő információ:

Megjegyzések/remarks: kutató családtagja/family member of researcher
Az okmány megnevezése: mobilitási igazolás/mobility certificate
Az okmány formátuma: ID-2 kártya
C) A hallgató részére kiadható mobilitási igazolás az alábbi adattartalommal kerül kiállításra:
1.
az okmányazonosító (elnevezése, száma)/document identification;
2.
név – családi és utónév (nevek) –/name;
3.
születési helye (település, ország)/place of birth;
4.
születési ideje/date of birth;
5.
neme/sex;
6.
állampolgársága/nationality;
7.
fényképe/photo;
8.
a magyarországi szálláshelye/address in Hungary;
9.
érvényességi ideje/validity;
10.
a kiállító hatóság bélyegzője, aláírása/issuing authority;
11.
a kiállítás helye, ideje/issued at;
12.
hátoldalon kiegészítő információ:
Megjegyzések/remarks: hallgatói mobilitási igazolás/student mobility certificate
Tanulmányokat folytat/Entitled to study: (-nál/nél)
Az okmány megnevezése: mobilitási igazolás/mobility certificate
Az okmány formátuma: ID-2 kártya”

4. melléklet a 411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Nyilatkozatok
„Alulírott ..............................................................................................................., a kérelmező kutatószervezet felelős vezetőjeként
kötelezettséget vállalok arra, hogy a kutatószervezet megtéríti a kutatónak az engedélyezett tartózkodás
időtartamát meghaladó tartózkodása esetén a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket, amennyiben
a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik. Továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a kérelemben és a hozzá csatolt mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a kutatás
elvégzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezem.
Cégszerű aláírás: .........................................................................................................................
Aláírásra jogosult személy neve: ..........................................................................................
– aláírása: ......................................................................................................................................
– beosztása: .................................................................................................................................
Hely: ...............................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................................................................
Bélyegző:””
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A Kormány 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
A Kormány a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. §		
A vadaskertben tartott vadállomány hasznosítását a vadászati hatóság – a létesítési engedélyben meghatározottak,
továbbá az éves vadgazdálkodási terv szempontjai szerint – vadászati évenként engedélyezi. Az engedélyben
meghatározza a vad vadaskertbe történő kiengedésének, hasznosításának tervszámait, amelyhez kizárólag
vadaskerti felhasználásra, külön „Z” (zárttéri) megjelölésű azonosító jelet ad ki.
2. §		
A vadasparkban történő vadállomány-szabályozó vadászatról szóló engedélyben meg kell határozni
az állományszabályozó vadászattal érintett vad faját, ivarát, korosztályát, a vadászat módját, időpontját, valamint
az állományszabályozást végrehajtó személyeket.
3. §		
A hatósági vadászat elrendeléséről szóló határozatban a vadászati hatóságnak meg kell határoznia a vadászat
feltételeit:
a)
az elejthető vadfajok körét,
b)
az elejtés módját, eszközeit,
c)
a hatósági vadászat és az azzal kapcsolatos elszámolás rendjét,
d)
a hatósági vadászatot irányító tájegységi fővadász személyét,
e)
a hatósági vadászat elrendelésének okait.
4. §

(1) A fácántyúk vadászatára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott engedélyben meg kell határozni:
a)
a kibocsátás feltételeit,
b)
a hasznosítás mértékét és feltételeit,
c)
a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.
(2) A fogoly zárttéri tartásának és kibocsátásának feltételeit meghatározó, miniszteri rendeletben meghatározott
engedélyben meg kell határozni:
a)
a kibocsátás feltételeit,
b)
a hasznosítás mértékét,
c)
a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti mérték legfeljebb negyven százalék lehet.

5. §		
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 65. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt visszavonó határozatában a vadászati hatóság köteles
rendelkezni a visszavonás időtartamáról is.
6. §		
Az elhullott vagy egyéb, nem közvetlen elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs kiviteléhez szükséges
engedély tartalmazza:
a)
a vadászható vadfaj megnevezését,
b)
a trófea (agancs) mennyiségét,
c)
a trófea (agancs) megjelölését (azonosító jel, kísérőokmány száma).
7. §		
A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő nem járhat
el olyan vadászatra jogosult hatósági ügyében, ahol az eljárás kezdetét megelőzően, egy éven belül a vadászatra
jogosult által meghívott vendégvadászként vagy tagként vadászott.
8. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. és 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. és 4. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. és 5. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az egyenáramú elektromos eszközzel végzett, az országos kutatási, valamint az egyéb célú halfogási
engedélyezésre vonatkozó rendelkezések
1. §

(1) A halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott országos kutatási célú halfogási
engedély Magyarország valamennyi halgazdálkodási vízterületén feljogosít halak és más hasznos víziállatok
tudományos kutatására, felmérésére és a vizsgálatokhoz szükséges minták gyűjtésére. Védett természeti területen
végzett gyűjtés, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló hal és más hasznos víziállat begyűjtése ezen engedélyen
túlmenően a természet védelméről szóló törvényben előírt egyéb engedélyek birtokában végezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedéllyel – a halgazdálkodásra jogosulttal egyeztetett mennyiségben – laboratóriumi
vizsgálatokhoz hal és más hasznos víziállat minta gyűjthető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására irányuló kérelem tartalmazza:
a)
a kutatást végző személy szakmai önéletrajzát, haltani kutatások szempontjából releváns publikációs listáját;
b)
a várható kutatási munkatervet, különös tekintettel a nemzetközi vagy hazai kutatási programok keretében
megvalósuló kutatásokra;
c)
az alkalmazni kívánt eszközök típusát, méretét, mennyiségét.
(4) Egyenáramú elektromos eszköz alkalmazását is magába foglaló kérelem esetén a kérelmezőnek igazolnia kell
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 46. § (6) bekezdésében
meghatározott képesítés meglétét.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a miniszter megvizsgálja, hogy az eszköz a Hhvtv. 46. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelel-e.
(6) Országos kutatási célú halfogási tevékenység végzése kizárólag az (1) bekezdés szerinti engedélyben meghatározott
eszközök alkalmazásával lehetséges.
(7) A (6) bekezdés szerinti tevékenységet az engedélyes köteles a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával
bejelenteni az érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának és a halgazdálkodási
hatóságnak az erre szolgáló elektronikus felületen. A bejelentés tartalmazza:
a)
a tevékenység időpontjának és helyeinek megjelölését, többnapos folyamatos tevékenység esetén a kezdő
és a záró napot;
b)
a mintaként begyűjteni kívánt halak és más hasznos víziállatok egyedszámát és tervezett össztömegét;
c)
a tevékenységhez alkalmazni kívánt eszközöket; valamint
d)
a kutatás célját.
(8) A (6) bekezdés szerinti tevékenységet, ha az védett természeti területet érint, a működési területe szerint érintett
nemzeti park igazgatóságnak is be kell jelenteni a (7) bekezdés szerinti módon.

2. §

(1) Az országos kutatási célú halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban részt vevők kötelesek jól látható
megkülönböztető jelzést viselni, amelyen szerepel a „HALKUTATÁS” felirat.
(2) Az engedélyesnek az országos kutatási célú halfogási tevékenység ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia.
A kutatási segédek az engedélyes irányítása alatt bármely, az engedélyben meghatározott eszköz használatában
segédkezhetnek, de azokat önállóan csak országos kutatási célú halfogási engedély birtokában használhatják.
(3) A bejelentett utolsó kutatási napot követő 30 napon belül, az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül
az engedélyesnek egyszerűsített jelentést kell küldenie a halgazdálkodási hatóságnak, a vizsgált nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának, a miniszter által vezetett minisztériumnak, továbbá
– védett természeti területen végzett tevékenység esetén – a működési területe szerint érintett nemzeti park
igazgatóságnak. A jelentés tartalmazza:
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a)
b)
c)
d)

az engedélyes és a kutatási segédek családi és utónevét;
az engedélyes és a kutatási segédek munkáltatóját;
a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap, óra, perc formátumban);
a tevékenység helyszínét (halgazdálkodási vízterület megnevezése; földrészlet vagy km-szelvény vagy
EOV koordináták megadása; térképmásolat csatolása);
e)
a kutatás célját;
f)
a tevékenységhez alkalmazott eszközöket;
g)
a megfogott halak és más hasznos víziállatok fajlistáját; valamint
h)
a mintaként begyűjtött és kifogott halak és más hasznos víziállatok kutatási naplóban is rögzített faját,
darabszámát és össztömegét.
(4) Ha az engedélyes az e rendeletben, illetve az engedélyben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
a halgazdálkodási hatóság a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel kezdeményezheti az engedély
visszavonását a miniszternél.
(5) Az engedély a kiadásától számított 2 évig érvényes, és az engedélyes kérelmére, ha az engedélyes megfelel
az engedély meghosszabbításának alapjául szolgáló feltételeknek, további 2 évvel meghosszabbítható.
(6) Az egyenáramú elektromos eszköz érintésvédelmi felülvizsgálaton való megfelelését az (5) bekezdés szerinti
időtartam alatt kétévente igazolni kell.
3. §

(1) A Hhvtv. 47. § (2) bekezdésében – az a) pont kivételével – felsoroltak szerinti célból történő halfogásra irányuló
tevékenység végzésére, ha ahhoz egyenáramú elektromos eszköz használata is szükséges, a miniszter egyenáramú
elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt adhat ki
a tevékenység jellegéhez igazodó időtartamra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem tartalmazza:
a)
a tevékenységet végző személy családi és utónevét;
b)
a tevékenységgel érintett halgazdálkodási vízterület adatait (a halgazdálkodási vízterület megnevezése és
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében víztérkódja);
c)
a tevékenység tervezett időpontját, illetve időtartamát;
d)
a tervezett tevékenység leírását és az ahhoz használni kívánt egyenáramú elektromos eszköz ismertetését
(gyártmány, típus, gyártási szám).
(3) A kérelmezőnek igazolnia kell a Hhvtv. 46. § (6) bekezdésében meghatározott képesítés meglétét. A miniszter
megvizsgálja, hogy az eszköz a Hhvtv. 46. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelel-e.
(4) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén az engedély megadásának feltétele, hogy a kérelmező
rendelkezzen a halgazdálkodásra jogosultnak a tevékenységhez való hozzájárulásával.
(5) Az engedélyes köteles az (1) bekezdés szerinti engedély alapján végezni kívánt tevékenységet annak megkezdése
előtt legalább 24 órával bejelenteni az érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra
jogosultjának és a halgazdálkodási hatóságnak az erre szolgáló elektronikus felületen. A bejelentés tartalmazza:
a)
a tevékenység időpontjának és helyeinek megjelölését, többnapos folyamatos tevékenység esetén a kezdő
és a záró napot;
b)
a begyűjteni kívánt halak és más hasznos víziállatok egyedszámát és tervezett össztömegét;
c)
a tevékenységhez alkalmazni kívánt eszközöket; valamint
d)
a tevékenység célját.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tevékenységet, ha az védett természeti területet érint, a működési területe szerint érintett
nemzeti park igazgatóságnak is be kell jelenteni az (5) bekezdés szerinti módon.
(7) A tevékenység végzésére bejelentett utolsó napot követő 30 napon belül az engedélyesnek az erre szolgáló
elektronikus felületen keresztül egyszerűsített jelentést kell küldenie a halgazdálkodási hatóságnak, a tevékenység
által érintett halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának, a miniszter által vezetett minisztériumnak,
valamint – védett természeti területen végzett tevékenység esetén – a működési területe szerint érintett nemzeti
park igazgatóságnak. A jelentés tartalmazza:
a)
az egyenáramú elektromos eszközt használó személy vagy személyek nevét, munkáltatóját;
b)
a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap, óra, perc formátumban);
c)
a tevékenység helyszínét (halgazdálkodási vízterület megnevezése; földrészlet vagy km-szelvény vagy
EOV koordináták megadása; térképmásolat csatolása);
d)
a tevékenység célját;
e)
a tevékenységhez alkalmazott eszközöket;
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f)
a megfogott halak és más hasznos víziállatok fajlistáját; valamint
g)
a begyűjtött és kifogott halak és más hasznos víziállatok faját, darabszámát és össztömegét.
(8) Ha az engedélyes az e rendeletben, illetve az engedélyben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
a halgazdálkodási hatóság a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel kezdeményezheti az egyenáramú
elektromos eszköz használatára vonatkozó engedély visszavonását a miniszternél.
(9) A Hhvtv. 47. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben egyenáramú elektromos eszköz használatára vonatkozó
engedély az engedélyező határozatban szereplő időtartamra és halgazdálkodási vízterületre érvényes. Az időtartam
nem haladhatja meg az 1 naptári évet.
(10) Az (1) bekezdés szerinti, egyenáramú elektromos eszközzel végzett halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban
részt vevők kötelesek jól látható megkülönböztető jelzést viselni, amelyen szerepel az „ELEKTROMOS HALÁSZAT”
felirat.
4. §

(1) Az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos érintésvédelmi
felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezetek:
a)
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet;
b)
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáját, valamint
elektromos érintésvédelmi felülvizsgálatát igazoló valamennyi iratot a kiállítástól számított 15 napon belül az erre
szolgáló elektronikus felületen megküldi a miniszternek.
(3) Az egyenáramú elektromos eszköz Hhvtv. 46. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételére, továbbá az eszköz
nyilvántartásból való törlésére, valamint az eszköz nyilvántartott adatainak módosítására irányuló kérelem kizárólag
az erre szolgáló elektronikus felületen nyújtható be a miniszternek.
(4) Az országos kutatási célú halfogási engedély kiadására, meghosszabbítására, illetve módosítására, valamint
a meghatározott halgazdálkodási vízterületeken egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogásra
jogosító engedély kiadására irányuló kérelem kizárólag az erre szolgáló elektronikus felületen nyújtható be
a miniszternek.

5. §

(1) Őshonos hal nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről mesterséges szaporítás céljából történő kifogásának
engedélyezése során a halgazdálkodási hatóság a határozatban meghatározza:
a)
a kifogható mérettartományt;
b)
az egyedszámot;
c)
a kifogások helyét és időpontját;
d)
a mesterséges szaporítás célját;
e)
a halak szaporítására szolgáló halkeltető állomást és a tartásukra szolgáló haltermelési létesítményt;
f)
a kifogás során használható módszereket és eszközöket;
g)
az elvégzett munkával kapcsolatos beszámolási, jelentési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kizárólag kutatási vagy haltermelési célból adható meg. A haltermelési célból
kiadott engedélyben meg kell határozni a mesterséges szaporításból származó és visszatelepítendő tenyészhal és
ivadék mennyiségét.
(3) Fajlagos tilalmi időben a tilalmi időszakkal érintett őshonos halfaj egyedeinek kifogása nem engedélyezhető.
(4) A halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt tájékoztatás céljából megküldi a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére.

2. A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítására irányuló eljárás
6. §

(1) A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítására irányuló eljárást a miniszter hivatalból vagy
kérelem alapján indítja meg.
(2) A kérelemre induló eljárás esetén a különleges rendeltetésűvé nyilvánításnak előfeltétele a miniszter írásbeli
hozzájárulása. A hozzájárulást a miniszter a Hhvtv. 16. § (6) bekezdésében foglalt valamely közérdek fennállása
esetén adhatja meg.
(3) A miniszter az eljárást hivatalból indíthatja meg a halgazdálkodási, a természetvédelmi és a vízvédelmi hatóság
kezdeményezése alapján.
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(4) A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítását kérelmezheti:
a)
az állam tulajdonában lévő halgazdálkodási vízterület esetében
aa)
a helyi önkormányzat,
ab)
a halat vagy más hasznos víziállatot, illetve azok élőhelyét érintő tudományos vizsgálatokat végző
kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény,
ac)
a vagyonkezelő és halgazdálkodásra jogosult állami erdőgazdasági társaság vagy nemzeti park
igazgatóság;
b)
egyéb, az a) pontban meghatározottak közé nem tartozó halgazdálkodási vízterület esetében az a) pontban
felsoroltak mellett az érintett ingatlan vagy ingatlanok tulajdonosa vagy tulajdonosai.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a 8. § (2) bekezdése szerinti valamely közérdek megjelölését;
b)
a védelemre javasolt értékek felsorolását, azok tudományos, természeti, társadalmi, turisztikai jelentőségét;
c)
a különleges rendeltetésűvé nyilvánítás várható hatásait, különösen a halgazdálkodási hatásokat;
d)
a halgazdálkodási vízterület azonosítását
da)
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a megnevezés és a víztérkód megadásával,
db)
nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a vízterület medrével érintett ingatlanok
helyrajzi számának megadásával és a vízterület határainak térképi megjelenítésével.
7. §

(1) Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a miniszter a különleges rendeltetésűvé nyilvánításra
vonatkozó eljárás megindítását követően haladéktalanul megkeresi a halgazdálkodási vízterület fekvése szerint
illetékes halgazdálkodási hatóságot a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele
érdekében. A halgazdálkodási hatóság a nyilvántartásba vételről 15 napon belül értesíti az ingatlan tulajdonosát,
az állam tulajdonában álló ingatlan esetén a vagyonkezelőt vagy ennek hiányában a tulajdonosi joggyakorló
szervezetet.
(2) A halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel során a különleges rendeltetést jelző
víztérkóddal veszi nyilvántartásba a halgazdálkodási vízterületet.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás lefolytatását követően, ha a különleges rendeltetésűvé nyilvánítás nem történik
meg, a miniszter haladéktalanul megkeresi a halgazdálkodási vízterület fekvése szerint illetékes halgazdálkodási
hatóságot a halgazdálkodási vízterület nyilvántartásból történő törlése érdekében.

8. §

(1) A miniszter a halgazdálkodási vízterületet a (2) bekezdésben felsorolt szempontokhoz rendelt valamely ok
fennállása alapján határozatával különleges rendeltetésűvé nyilvánítja.
(2) A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítható
a)
a génállomány megőrzése érdekében, amennyiben
aa)
a halgazdálkodási vízterület olyan őshonos hal-, illetve más hasznos víziállat-faj élőhelye, melynek
genetikai állománya különleges védelemre szorul, vagy az adott faj állományának országos szintű
visszaszorulása vagy hibridizációja miatt,
ab)
egy vagy több őshonos hal-, illetve más hasznos víziállat-faj adott halgazdálkodási vízterületen élő
alfaja, fajtája, ökotípusa vagy helyi formája különleges védelemre szorul, vagy
ac)
a halgazdálkodási vízterület olyan őshonos fajokban gazdag hal, illetve más hasznos víziállat
együttes élőhelye, ahol a fauna összes genetikai állománya egyedülállóan kimagasló értéket
képvisel;
b)
a természetvédelmi érdekek érvényesítése miatt, amennyiben
ba)
a halgazdálkodási vízterület megközelítésének korlátozása vagy a horgászat, halászat időben, illetve
térben való korlátozása szükséges valamely kimagasló természeti érték megóvásához,
bb)
a halgazdálkodási vízterületen a haltelepítés végzése, korlátozása vagy tilalma szükséges valamely
kimagasló természeti érték védelme miatt,
bc)
a halgazdálkodási vízterület őshonos veszélyeztetett hal-, illetve más hasznos víziállat-faj élőhelye,
különös tekintettel a fokozottan védett fajokra és a közösségi jelentőségű fajokra,
bd)
a halgazdálkodási vízterület természetes állapotú, ökológiai szempontból különösen sérülékeny,
be)
a halgazdálkodási vízterület az őshonos veszélyeztetett halak, illetve más hasznos víziállatok
vándorlásában különleges jelentőséggel bír, vagy
bf )
a halgazdálkodási vízterületről kipusztult őshonos hal-, illetve más hasznos víziállat-faj eredményes
visszatelepítése indokolja;
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oktatási és kutatási célból, amennyiben
ca)
a halgazdálkodási vízterületen olyan kutatási tevékenység folyik, mely a halászat, a horgászat, illetve
a haltelepítés korlátozását igényli,
cb)
a halgazdálkodási vízterület a vízi életközösséggel kapcsolatos természetes folyamatok oktatási,
kutatási, illetve ismeretterjesztési célú bemutatására különösen alkalmas,
cc)
a halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási joga kutatóintézetet vagy felsőoktatási intézményt illet
meg, vagy
cd)
a halgazdálkodási vízterületen új, környezetbarát halászati vagy horgászati hasznosítási móddal
kapcsolatos kutatás folyik;
országos jelentőségű turisztikai érdekek érvényesítése miatt, amennyiben
da)
a halgazdálkodási vízterületen történő horgászturisztikai fejlesztés az országosan vagy regionálisan
kiemelt térség érdeke,
db)
a halgazdálkodási vízterület jelentős természetes fürdővízként különleges halgazdálkodási kezelést
igényel, vagy
dc)
a halgazdálkodási vízterület kimagasló tájképi, természeti értéke olyan turisztikai vonzerő, melynek
fenntartása különleges halgazdálkodási kezelést igényel.

9. §

(1) A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítása nem korlátozhatja a védelemvezető által
elrendelt ár- és belvíz-védekezési, illetve vízminőségi kárelhárítási munkálatokat.
(2) Adott halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításakor, ha a vízjogi engedélyben nem
elsődleges hasznosítási módként került meghatározásra a halgazdálkodás, akkor az elsődleges hasznosításra,
funkcióra, azok ellátásához szükséges tevékenységekre vonatkozó korlátozás a különleges rendeltetés keretében
nem kerülhet meghatározásra.
(3) A különleges rendeltetésűvé nyilvánított halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosítása során figyelembe
kell venni a Hhvtv. 5. §-a szerinti rendelkezéseket.

10. §

(1) A miniszter határozata tartalmazza a 8. § (2) bekezdésében meghatározott, a halgazdálkodási vízterület különleges
rendeltetésűvé nyilvánítását megalapozó szempontot, továbbá a Hhvtv.-ben foglaltaknak megfelelő, az adott
halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halgazdálkodási előírásokat, amelynek keretében
a)
az őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott tilalmi időt meghosszabbíthatja, illetve megrövidítheti;
b)
az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozást írhat elő, vagy ezek alól
a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet;
c)
általános halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el; valamint
d)
hallépcső létesítését és működtetését írhatja elő.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti határozatát közli a halgazdálkodási vízterület fekvése szerint illetékes
halgazdálkodási hatósággal, valamint természetvédelmi jellegű közérdek alapján hozott határozat esetében
az illetékes természetvédelmi hatósággal.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti határozat vízilétesítmény létesítését, működtetését érinti, a miniszter a határozatot
közli a vízilétesítmény vízjogi engedélyesével, valamint a vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosával, illetve
vagyonkezelőjével.

11. §		
A 10. § szerinti határozat alapján a halgazdálkodási vízterület fekvése szerint illetékes halgazdálkodási hatóság
a különleges rendeltetés tényét haladéktalanul bejegyzi a halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásába, illetve
a nyilvántartást a különleges rendeltetést jelző víztérkódra módosítja.
12. §

(1) A különleges rendeltetésűvé nyilvánítást a miniszter annak megállapítása érdekében, hogy a különleges
rendeltetésűvé nyilvánítás oka továbbra is fennáll-e, felülvizsgálja
a)
a fenntartás megvizsgálására irányuló kérelem esetén;
b)
az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe adása esetén a vagyonkezelési szerződés
megszűnésekor;
c)
ha az a) és b) pont alapján felülvizsgálat nem történt, a különleges rendeltetésűvé nyilvánítástól számított
5 év elteltével.
(2) A miniszter a felülvizsgálat eredménye alapján döntést hoz arra vonatkozóan, hogy az adott nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának fenntartása indokolt-e.
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(3) Ha a felülvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a különleges rendeltetésűvé nyilvánítás oka
a)
időközben megszűnt, a miniszter az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület különleges
rendeltetésűvé nyilvánítását visszavonja;
b)
továbbra is fennáll, a miniszter az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé
nyilvánítását fenntartja.
(4) A miniszter a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítását visszavonó, illetve
fenntartó határozatát közli a 10. § (2)–(3) bekezdése szerinti érintettekkel.
(5) A különleges rendeltetésűvé nyilvánítás visszavonása az államot megillető halgazdálkodási jog átengedésére
irányuló haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződésre joghatással nem bír.
13. §

(1) Azon a különleges rendeltetésűvé nyilvánított halgazdálkodási vízterületen, ahol a halgazdálkodási vízterület
fekvése szerint illetékes halgazdálkodási hatóság a különleges rendeltetésűvé nyilvánítást megelőzően jóváhagyott
halgazdálkodási tervet, a különleges rendeltetésűvé nyilvánítástól számított 90 napon belül a halgazdálkodási tervet
felülvizsgálja abból a célból, hogy az tartalmazza-e a különleges rendeltetésűvé nyilvánításra okot adó közérdek
miatt szükséges előírásokat.
(2) A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási vízterület fekvése szerint illetékes halgazdálkodási hatóság felülvizsgálja
abban az esetben is, ha a miniszter a különleges rendeltetésűvé nyilvánítást visszavonta.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat eredménye alapján a halgazdálkodási hatóság a különleges
rendeltetésűvé nyilvánított halgazdálkodási vízterületre vonatkozóan
a)
ha a korábban jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítás nélkül megfelel a halgazdálkodási hatósági
előírásoknak, a halgazdálkodási terv változatlan formában történő érvényességéről a halgazdálkodásra
jogosultat értesíti;
b)
ha a korábban jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltakhoz képest eltérés következett be,
a halgazdálkodásra jogosultat határozatában kötelezi a halgazdálkodási terv módosítására, vagy ha
a halgazdálkodásra jogosult e kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a halgazdálkodási tervet hivatalból
módosítja.

3. A halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére irányuló eljárás
14. §

(1) A halgazdálkodási hatóság a vermelő- és ívóhelyek ökológiai szerepének külön vizsgálata nélkül halgazdálkodási
kíméleti területet (a továbbiakban: kíméleti terület) jelöl ki
a)
a 200 ha-nál nagyobb vízterületű vagy
b)
folyóvíz esetén a 20 kilométernél hosszabb
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.
(2) A kíméleti terület kijelölése iránti eljárást az (1) bekezdés szerinti esetkörben a halgazdálkodásra jogosultnak kell
kérelmeznie. Ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület nem éri el az (1) bekezdésben foglalt méretküszöböt,
a kíméleti terület kijelölése a Hhvtv.-ben foglalt feltételek fennállása esetén kérelmezhető, vagy a kijelölést
a halgazdálkodási hatóság hivatalból végzi el.
(3) A kíméleti terület kijelölésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kíméleti terület helyét és méretét, valamint
a kérelmet alátámasztó indokok bemutatását.
(4) A kérelmet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének
feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő vagy országos
kutatási célú halfogási engedéllyel rendelkező személy készítheti elő.
(5) A kíméleti területeket a halgazdálkodási hatóság, valamint az Országos Halgazdálkodási Adattár
a)
a kíméleti területet kijelölő EOV koordinátákra,
b)
a kíméleti területként kijelölt vízterület méretére és
c)
a kíméleti terület vermelő- vagy ívóhelyként történő kijelölésére
vonatkozó adatokkal tartja nyilván.
(6) A kíméleti terület meghatározott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület szakaszokra vagy részekre, ötéves
időtartamra jelölhető ki. A kíméleti terület kijelölése hivatalból vagy kérelemre újabb ötéves időszakra
meghosszabbítható. A kíméleti terület kijelölése a halgazdálkodásra jogosult kérelmére módosítható.
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15. §

(1) A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult köteles
gondoskodni.
(2) A halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik a kíméleti terület határai részletes leírásának, valamint a kíméleti területre vonatkozó halfogási tilalom
időbeli hatályának megismertetéséről.
(3) A kíméleti területként kijelölt vermelőhelyen legalább november 15-től február 28-ig, ívóhelyen legalább
március 1-jétől június 15-ig tartó általános halászati és horgászati tilalmat kell elrendelni. A tilalom nem
érinti az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, idegenhonos inváziós halfajok gyérítése érdekében
a halgazdálkodásra jogosult által végzett tevékenységeket.

4. Egyéb eljárási rendelkezések
16. §

(1) A tömeges hal-, illetve más hasznos víziállat-pusztulás észlelése esetén a vízszennyezés vizsgálata érdekében
végzett mintavételezés és laborvizsgálat, valamint a hal-, illetve más hasznos víziállat-pusztulás kivizsgálása körében
felmerült további költségek eljárási költségnek minősülnek. A laborvizsgálat eredményeiről a vízvédelmi hatóságot,
állami tulajdonban álló halgazdálkodási vízterület esetén a vagyonkezelőt tájékoztatni kell.
(2) A halgazdálkodási hatóság a Hhvtv. 40. § (1) bekezdése alapján feljogosított szervezet által a horgász fogási naplók
adatfeldolgozására irányuló tevékenységét mintavételi eljáráson alapuló módszerrel ellenőrzi.
(3) Az ötéves halgazdálkodási tervet az előző halgazdálkodási terv lejáratát megelőzően legalább 90 nappal kell
a halgazdálkodási hatósághoz benyújtani.

17. §

(1) A Hhvtv. 52. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzés során a halgazdálkodási hatóság ellenőrzi a telepíteni kívánt
halfajokat, azok mennyiségét, az állategészségügyi dokumentumok meglétét, a hal származására, eredetére
vonatkozó igazolásokat.
(2) A halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során a telepítendő haltételből mintát vehet, és azt
az illetékes állategészségügyi hatóságnak további vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében átadhatja.

5. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
19. §

(1) E rendelet 4. § (1) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 18/2017. (XII. 15.) IM rendelete
a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok
tárolásáról és értékesítéséről
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 140. § 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 következőket rendelem el:

1. A hatósági letét általános szabályai
1. §		
Hatósági letétbe helyezésnek
a)
teljesítés (a továbbiakban: teljesítési letét) vagy
b)
zár alá vett dolog megőrzése (a továbbiakban: őrzési letét)
céljából van helye.
2. §		
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági letét után őrzési díj vagy kezelési költség nem számítható fel.
3. §		
A hatóság a pénzbeli letétet más pénzeszközeitől elkülönítetten, letéti számlán kezeli.
4. §

(1) A hatóság hivatalból
a)
a zár alá vételt megszüntető döntésében dönt az őrzési letét vagy a helyébe lépett pénzösszeg, valamint
b)
dönt a teljesítési letétből valamennyi, a letevőn kívüli jogosultnak való teljesítés után fennmaradó összeg
(a továbbiakban: maradványösszeg)
kiutalásáról.
(2) A hatóság minden más esetben kérelemre dönt a letét kiutalásáról.

5. §

(1) A maradványösszeg a letevőt illeti.
(2) Ha a jogosult a letétet vagy a maradványösszeget a megjelölt határnapon nem veszi át, vagy a jogosult kifejezetten
így rendelkezik, azt a hatóság
a)
pénz esetében a jogosult bankszámlájára utalja,
b)
100 000 forintot meg nem haladó értékű dolog esetében, valamint 100 000 forintot meg nem haladó
pénzösszeg esetében, ha a jogosult nem rendelkezik bankszámlával, postai úton a részére továbbítja.
(3) A 100 000 forintot meg nem haladó pénzösszeget a jogosult a hatóságnál személyesen is átveheti.
(4) Ha a jogosult a letétet vagy a maradványösszeget a megjelölt határnapon nem veszi át, és az a (2) vagy (3) bekezdés
alkalmazásával sem utalható ki a számára, a hatóság azt, pénz esetén a letéti számlán, más letét esetében
az őrzési letét szabályai szerint kezeli azzal, hogy a kezelés költségei a jogosultat terhelik, továbbá a letét és
a maradványösszeg a kezelés költségeinek fedezetét képezi. A hatósági kezelésben lévő pénznek nem minősülő
dolog esetében a zár alá vett dolog értékesítésére vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.
(5) Ha a pénzbeli letét vagy a maradványösszeg kezelésének költségei elérik a letét vagy a maradványösszeg értékét,
a hatóság a hatósági letétet megszünteti.

6. §

(1) A hatóság a hatósági letétet megszünteti, ha a személyes átvételi lehetőség határnapjától számított ötéves elévülési
határidőn belül a hatósági letétet a jogosult nem veszi át.
(2) Az elévülési határidő elteltét követően
a)
a letétként kezelt pénz a hatóság bevételét képezi,
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b)

c)
d)
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a védett kulturális javak körébe tartozó, letétként kezelt dolgok elhelyezéséről a kulturális javakkal
kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter
(a továbbiakban: kulturális javak hatósága) intézkedik,
az okiratot a hatóság irattárában kell elhelyezni,
az egyéb dolgok értékesítéséről a hatóság gondoskodik a zár alá vett dolgok értékesítésére vonatkozó
szabályok alkalmazásával.

2. A teljesítési letét
7. §

(1) Teljesítési letétként pénz helyezhető hatósági letétbe. A pénzt a hatóság letéti számlájára kell teljesíteni.
(2) A letétbe helyezés iránti kérelemben fel kell tüntetni:
a)
a letét rendeltetését és a letétbe helyezés okát,
b)
– ha azzal rendelkezik – a letevő bankszámlaszámát,
c)
annak a hatósági ügynek a számát, amelyben a letétbe helyezésre sor került.
(3) Ha a letevő a letét elfogadásán kívül annak kiutalását is kéri, az erre vonatkozó kérelmet kifejezetten elő kell
terjesztenie, és a kérelemben meg kell jelölnie a természetes személy jogosult családi és utónevét, lakcímét, a nem
természetes személy jogosult megnevezését, székhelyét, valamint – ha ismert – a jogosult bankszámlaszámát.
(4) A letevő a kiutalási végzés közléséig rendelkezhet úgy is, hogy a teljesítési letét kiutalását követően fennmaradt
maradványösszeget a hatóság az eljárás során felmerülő pénzfizetési vagy előlegezési kötelezettségébe beszámítsa.
(5) Ha a letevő hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a letétbe helyezési kérelem hiányzó adatait, és azok
a rendelkezésre álló adatok alapján sem állapíthatók meg, a hatóság a pénzt a letevő részére kiutalja.

8. §

(1) Ha a hatóság a letétet elfogadja, a befizetést igazoló feladóvevény csatolása esetén a kérelem beérkezését követő
naptól számított, egyébként a pénz beérkezését követő naptól számított öt napon belül értesíti a letevőt. A letét
megtagadásáról a hatóság végzést hoz.
(2) A letétbe helyezés a letétet elfogadó értesítés közlésével, a pénznek a hatóság letéti számlájára érkezése időpontjára
visszaható hatállyal jön létre.
(3) A letét megtagadása esetén, a hatóság haladéktalanul intézkedik az összegnek a letevő részére való kiutalásáról.

9. §

(1) A letevő a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a hatóság a jogosultat a letétbe helyezésről nem értesíti.
(2) A jogosult a teljesítési letét kiutalását az elévülési időn belül követelheti.

10. §		
A letétbe helyezett pénzt, amíg a letevő azzal rendelkezhet, a letevő, ezt követően a jogosult tartozása fejében lehet
végrehajtás alá vonni.

3. Az őrzési letét
11. §

(1) A zár alá vett dolgot a hatóság őrzési letétbe helyezi.
(2) A hatóság a zár alá vett okmányt az ügyirathoz csatolja és ott kezeli.

4. A lefoglalás különös szabályai
12. §

(1) Lefoglalás esetén, a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét a kötelezettségeire és jogaira
figyelmezteti.
(2) Jármű lefoglalása esetén, a hatóság értesíti azt a hatóságot, amely a járművet nyilvántartja, illetve az üzembe
helyezést engedélyező okiratot kiadta.

5. A zár alá vett dolog kezelése
13. §		
A zár alá vett dolgot a hatóság vagy maga őrzi, kezeli vagy gondoskodik a dolognak az e rendeletben előírt
feltételeknek megfelelő őrzéséről, kezeléséről.
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14. §

(1) A hatóság a zár alá vett dolgot a zár alá vételkor – ha azt a jellege lehetővé teszi – becsomagolja, és megőrzi olyan
módon, hogy a tartalma illetéktelen személy előtt rejtve maradjon. Ha a bizonyítás érdekében szükséges, a hatóság
a dolgokat külön-külön csomagolja.
(2) A hatóság a zár alá vett dolog csomagolására jellegének megfelelő olyan anyagot vagy tárgyat használ, amely
azt a károsodástól megóvja, és egyben megakadályozza, hogy az mérgezést, fertőzést, környezetszennyezést,
környezetkárosodást vagy egyéb károsodást okozzon. A csomagot vagy a tárolóeszközt úgy zárja le, hogy
a csomagolóanyag vagy a zár sérülése nélkül a zár alá vett dologhoz ne lehessen hozzáférni.

6. A zár alá vett vagy lefoglalt dolgok nyilvántartása
15. §		
A hatóság a zár alá vett vagy lefoglalt dolgokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a dolog szám
és fajta szerinti megjelölését és szabatos leírását, egyedi azonosítóját, az ügyszámot, valamint a zár alá vétel vagy
lefoglalás megszüntetésének időpontját.

7. Zár alá vett dolgok előzetes értékesítése és értékesítése
16. §

(1) Zár alá vett dolgok előzetes értékesítése és értékesítése esetén, a hatóság legalább saját hirdető tábláján és
honlapján a zár alá vett dolog kiadása iránti jogos igény bejelentésére vonatkozó felhívást jelentet meg, amely
tartalmazza:
a)
a zár alá vett dolog egyedi azonosításához szükséges adatokat,
b)
a zár alá vétel helyét és idejét,
c)
a zár alá vett dolog megtekintésére és a jogos igény bejelentésére vonatkozó határnapot, valamint
d)
figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ha a zár alá vett dolog kiadása iránt senki sem jelent be jogos igényt,
azt a hatóság értékesíti.
(2) Ha a felhívás eredménytelen, a hatóság a zár alá vett dolgot vételre ajánlja fel. Ebben az esetben a hatóság legalább
saját hirdető tábláján és honlapján ajánlati felhívást jelentet meg, amely tartalmazza
a)
az értékesítendő dolog megnevezését és mennyiségét,
b)
az ajánlattételre nyitva álló határidőt, és
c)
a feltételeket tartalmazó részletes tájékoztató és egyéb irat átadás-átvételének a helyét és idejét.
(3) A szerződést a szabályszerűen benyújtott ajánlatok közül a legnagyobb összegű ellenértékről szóló ajánlatot tevővel
lehet megkötni.
(4) A hatóság a zár alá vett dolog helyébe lépett értéket a letéti számláján kezeli.

8. Az őrzési letét sajátos esetei
17. §

(1) Élő állat zár alá vétele esetén a hatóság a tulajdonjogot igazoló vagy az állat azonosítására szolgáló vagy az állatról
kiállított egyéb okmányt helyezi őrzési letétbe.
(2) Természetvédelmi oltalom vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat- és növényfajok
esetében az (1) bekezdésben említetteken túl a természetvédelmi hatósági engedélyt vagy bizonylatot is letétbe
helyezi.
(3) A zár alá vett élő állat, illetve növény a hatósághoz nem szállítható be, annak elhelyezéséről a területileg illetékes
állategészségügyi, illetve növényegészségügyi hatóság, a (2) bekezdésben foglalt esetben a külön jogszabály
szerinti hatóság, illetve védett állat esetén a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság gondoskodik.
(4) Ha a zár alá vett, hazai természetvédelmi oltalom alatt álló növény- vagy állatfaj élő egyedének jogellenes tartása
bizonyított és az egyed túlélése ily módon biztosítható, az egyed természetbe történő visszajuttatásáról a nemzeti
park igazgatóság soron kívül intézkedik.
(5) Ha a zár alá vétel állatvédelmi vagy élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos jogszabály előírásának megszegése
miatt következik be, az állat elhelyezéséről az eljáró hatóság gondoskodik.
(6) Nem értékesíthető az az állat, vagy növény, illetve ezek bármely része vagy származéka, amelynek eredete nem
jogszerű, illetve tartása tiltott vagy engedélyhez kötött, vagy olyan feltételhez, mely nem vizsgálható az értékesítés
során.
(7) Ha az idegenhonos inváziós, illetve a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó veszélyes állatfaj egyede, továbbá
kísérleti vagy géntechnológiával módosított állat biztonságos elhelyezése nem biztosítható, annak életét humánus
módon ki kell oltani.
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(8) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó élő állat kivételével a zár alá vett élő állat díjazás ellenében a szakszerű kezelés
feltételeivel rendelkező szervezet őrizetébe és kezelésébe is adható.
18. §

(1) Az elektronikus úton rögzített adatot a hatóság adathordozóra történő rögzítés útján veszi zár alá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az adatokat olyan módon kell rögzíteni, hogy az adatok
megváltoztatása utólag ne legyen lehetséges, illetve – ha az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé –
az adatokat olyan adatrögzítési eljárással kell rögzíteni, amely lehetőséget biztosít az adatok változatlanságának
utólagos ellenőrzésére.

19. §		
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény értelmében jogszerűen kizárólag hatósági engedély birtokában
tartható eszközt, robbanó- és robbantóanyagot, valamint haditechnikai terméket a hatóság a rendőrség
jelenlétében vehet zár alá, amelyet a rendőrség őriz.
20. §

(1) Ha a zár alá vett dolog a kulturális javak körébe tartozik, a hatóság a dolog megvizsgálására a zár alá vételről készült
jegyzőkönyv vagy feljegyzés megküldésével lehetőséget biztosít a kulturális javak hatóságának.
(2) A kulturális javak hatósága indokolt esetben a zár alá vett védett kulturális javak közgyűjteményben való ideiglenes
elhelyezését is elrendelheti a letétbe helyezés időtartamára.

9. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló
40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1959/2017. (XII. 15.) Korm. határozata
az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezetről
Az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról
szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 7. pontjában
foglaltaktól eltérően a Kormány a 7. pont szerinti feladat végrehajtásának határidejét a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 40. §-a hatálybalépését követő 3. hónap 15. napjában állapítja meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1960/2017. (XII. 15.) Korm. határozata
a „Közvetítői szerződés GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram és
a VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealapok
kezelését végző pénzügyi közvetítők kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására” tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció
jóváhagyásáról
A Kormány jóváhagyja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő által
kezdeményezett, a „Közvetítői szerződés GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram és
a VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealapok kezelését
végző pénzügyi közvetítők kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására” tárgyú közbeszerzési
eljárás részvételi felhívását és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentációt a részére bemutatott
tervezet szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

